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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 27.02.2020  

od 15:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice 

  

 XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 

Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  

 

Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 34 členů. V průběhu 

zasedání se dostavili další 3 členové zastupitelstva města.  Dva zastupitelé byli omluveni. 

 
Zapisovatelkou byla jmenována Alena Pešková. 

 

Ověřovateli zápisu z minulého XIII. zasedání ZmP byli: 

 

- Ivana  B ö h m o v á  
- Jaroslav  M e n š í k    

    

Písemné připomínky nedošly. 

Zápis a usnesení z XIII. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 

 

Ověřovateli zápisu ze XIV. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 

 

- Ludmila  M i n i s t r o v á 
- Jan  P r o c h á z k a 
 
 

Pracovní předsednictvo pro XIV. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 
-   Petr  K v a š    
-   Jan  N a d r c h a l  
-   Jakub  R y c h t e c k ý 
-   Jan  M a z u c h  
-   Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 

-    

Václav  S n o p e k  
Jiří  R o z i n e k    
Ivana B ö h m o v á 

  
 

 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program jednání XIV. zasedání ZmP dne 27.02.2020 byl schválen včetně navržených změn takto: 

- Zpráva č. 3 byla stažena. 

- Zpráva - „Dopad novely zákona „o dráhách“ na veřejnou zeleň v Pardubicích“ byla zařazena 
místo staženého bodu č. 3.  

- Zpráva - „Dohoda o narovnání“ –  byla zařazena místo neobsazeného bodu č. 8. 
- Informativní zpráva: Ulice Na Spravedlnosti byla projednána jako řádná pod bodem č. 18. 
- Diskuse byla posunuta jako bod č. 19. 

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

3. Dopad novely zákona „o dráhách“ na veřejnou zeleň v Pardubicích 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Veselovský Petr, odbor životního prostředí 

4. Terminál Univerzita - návrh stavby 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

5. Jednací řád ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
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6. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Málková Irena, kancelář tajemníka 

7. Pojmenování nových ulic na území města 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 

8. Dohoda o narovnání 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Lukáčová Zuzana, kancelář tajemníka 

9. II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

10. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 

11. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 

P: Brendl František, zastupitel města Pardubic 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

12. Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Atletický klub-AC Pardubice, spolek 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 

13. Návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

14. Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

15. Dodatek k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

16. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 

17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu „Ordinace 
praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

18. Ulice Na Spravedlnosti 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Vopršal Jiří, vedoucí stavebního úřadu 

Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

19. Diskuse 
  

  

Informativní zprávy: 
Spolupráce se zahraničními městy 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

Kaple sv. Trojice 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Akční plán pro oblast cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2020, vyhodnocení plnění Akčních 
plánů za rok 2019 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
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Problematika EBA a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Senior Taxi 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Upozornil na dva semináře pro zastupitele města, a to: 16.03. – CPD + GAMPA  a 18.03. – HC 

Dynamo Pardubice a.s. 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Petr Klimpl 

Jakub Rychtecký 

Jan Nadrchal 

Štěpánka Fraňková 

Petr  Kvaš 

Jakub Kutílek 

Lenka Španihelová 

Jan Mazuch 

František Brendl 
 
 
Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1181/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

2 
Převody a prodeje nemovitostí 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise 

- Stáhl návrh č. 013 

 



  6 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Václav Snopek – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 014 

Jiří Lejhanec 

Karel Haas 

Tomáš Pelikán 

Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování o návrzích č. 006, 014, 021 

Radek Hejný 

Ondřej Karas 

Helena Dvořáčková 

Robert Klčo 

 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 

členů zastupitelstva Tomáše Pelikána a Roberta Klča podána informace o jejich poměru 

k projednávané věci. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1182/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/27 o výměře 29 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví   XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 65/2019 ze dne 26. 7. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.250,- Kč uhrazené statutárním městem 
Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/27 o výměře 29 m2 v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví   XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/1183/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/26 o výměře 28 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 65/2019 ze dne 26. 7. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.250,- Kč uhrazené statutárním městem 
Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/26 o výměře 28 m2 v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/1184/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/563/2019'. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2418/3 o výměře cca 65 m2 a p.p.č. 2419/2 o výměře 
cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství 
pro dům Benešovo náměstí 2517-2521, Pardubice, IČO 28825918, se sídlem Pardubice – Zelené 
Předměstí, Benešovo náměstí 2519, PSČ 53002, za kupní cenu 500,- Kč/m2, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2418/3 o výměře cca 65 m2 
a p.p.č. 2419/2 o výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví Společenství pro dům Benešovo náměstí 2517-2521, Pardubice, IČO 28825918. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/1185/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 139/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 751/2 o výměře 329 m2, vše 
v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 248/7/2019 ze dne 29. 9. 
2019 ve výši 150,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,- Kč uhrazené 
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 139/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 
751/2 o výměře 329 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/1186/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/2781/2018'. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1244 o výměře 12 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1972-09/2018 ze dne 20. 6. 2018 ve výši 500,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 



  9 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1244 o výměře 12 m2 v k.ú. 
Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/1187/2020               (pro 29, proti 2, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2155/15 o výměře cca 303 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Dopravní podnik města 
Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 68/643/19 ze dne 10. 12. 
2019 ve výši 1.300,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500,-Kč 
uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného 
břemene na předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2155/15 o výměře cca 303 
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Dopravní 
podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/1188/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 409/64 o výměře 42 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
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obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1317/16/19 ze dne 26. 11. 2019 ve výši 1.156,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 409/64 o výměře 42 m2 v k.ú. 
Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. Z/1189/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej dle geometrického plánu č. 1777-1/2019 nově vzniklého pozemku označeného jako 
st.p.č.1717 o výměře 2 m2 (vznik z p.p.č. 599/5) v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3672-79/2019 ze dne 2. 12. 2019 ve výši 800,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč uhrazené statutárním městem 
Pardubice za znalecký posudek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu  na prodej dle geometrického plánu č. 1777-1/2019 nově vzniklého pozemku 
označeného jako st.p.č.1717 o výměře 2 m2 (vznik z p.p.č. 599/5) v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. Z/1190/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2, p.p.č. 486/8 o výměře 
cca 74 m2, p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. 



  11 

Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti TZB Tomášek s.r.o., 
IČO 01501330, se sídlem Hostovická 124, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 250/9/2019 ke dni 27. 12. 2019 ve výši 250,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,-Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek.  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o výpůjčce na části pozemků označených jako 
p.p.č. 486/8 o výměře 180 m2, p.p.č. 486/9 o výměře 469 m2, p.p.č. 486/12 o výměře 127 m2, 
p.p.č. 486/13 o výměře 11 m2 a pozemky označené jako 486/14 o výměře 80 m2, p.p.č. 486/15 o 
výměře 47 m2, p.p.č. 486/7 o výměře 10 m2, p.p.č. 425/3 o výměře 104 m2, p.p.č. 487 o výměře 10 
m2, vše v k.ú. Pardubičky. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2, 
p.p.č. 486/8 o výměře cca 74 m2, p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 
145 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
TZB Tomášek s.r.o., IČO 01501330. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. Z/1191/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 1388 o výměře 683 m2, p.p.č. 1412/16 o 
výměře 88 m2, p.p.č. 2679/6 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 1388 o výměře 683 m2, 
p.p.č. 1412/16 o výměře 88 m2, p.p.č. 2679/6 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 
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Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. Z/1192/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 680/38 o výměře 586 m2, p.p.č. 680/41 o výměře 53 
m2 v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem 
Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 3800-
50/2018 ze dne 11. 5. 2018 ve výši 1.200,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího 
na předmětných pozemcích. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 680/38 o výměře 586 m2, 
p.p.č. 680/41 o výměře 53 m2 v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 
46495801, do vlastnictví statutárního města Pardubice 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. Z/1193/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/122 o výměře cca 53 m2, p.p.č. 
1778/123 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 1778/124 o výměře cca 170 m2, p.p.č. 1778/35 o výměře cca 
117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, se sídlem 
Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, za podmínky odstranění reklamního zařízení umístěného na pozemku označeném jako 
p.p.č. 1778/35 v k.ú. Pardubice. Výměry výše uvedených částí pozemků budou upřesněny 
geometrickým plánem. Znalecký posudek pro daňové potřeby uhradí statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3000/57 o výměře cca 118 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., 
IČO 27443752, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002. Výměry výše 
uvedených částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Znalecký posudek pro daňové 
potřeby uhradí statutární město Pardubice.  



  13 

Se smlouvou o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku do vlastnictví společnosti EUROBIT 
REAL a.s., IČO 27443752, bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene 
ve prospěch statutárního města Pardubice spočívajího v právu chůze a jízdy na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3000/57 o výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/122 o výměře 
cca 53 m2, p.p.č. 1778/123 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 1778/124 o výměře cca 170 m2, p.p.č. 
1778/35 o výměře cca 117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 
27443752, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 28. 2. 2021 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 3000/57 o výměře 
cca 118 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 

 

Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. Z/1194/2020               (pro 27, proti 4, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 5162/67 o výměře 
398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice, částí pozemků označených jako 
p.p.č. 330/3 o výměře cca 528 m2 a p.p.č. 540/3 o výměře cca 8 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví 
společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 568, 
PSČ 53352, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 411_26_2019 ze dne 15. 9. 2019 ve výši 560,-Kč/m2 u 
pozemků označených jako p.p.č. 5162/70, p.p.č. 5162/67,  p.p.č. 5162/69, vše v k.ú. Pardubice, a ve 
výši 747,- Kč/m2 u částí pozemků označených jako p.p.č. 330/3, p.p.č. 540/3, vše v k.ú. Trnová. 
Kupní cena bude povýšena o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH.  
Před uzavřením kupní smlouvy bude proveden výmaz řízení o vyvlastnění práv váznoucího na 
pozemcích označených jako p.p.č. 5162/70, p.p.č. 5162/67, p.p.č. 5162/69, vše v k.ú. Pardubice a 
výmaz zástavního práva váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 330/3 a p.p.č. 540/3, vše 
v k.ú. Trnová . 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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prodej pozemků označených jako p.p.č. 586/4 o výměře 288 m2, p.p.č. 586/3 o výměře 1.207 m2, 
vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3678/15 o výměře 21 m2, p.p.č. 4270 o výměře 118 m2, p.p.č. 4269 o 
výměře 117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 568, 
PSČ 53352, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
412_27_2019 ze dne 15. 9. 2019 ve výši 650,-Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
5.750,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Před uzavřením kupní smlouvy budou pozemky označené jako p.p.č. 3678/15, p.p.č. 4269, p.p.č. 
4270, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová vyjmuty z nájemní smlouvy 
uzavřené se spol. ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, a bude doložen souhlas 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, s převodem pozemků označených jako p. p. č. 586/3 a 
p. p. č. 586/4, vše v k.ú. Trnová. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, 
p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice, částí 
pozemků označených jako p.p.č. 330/3 o výměře cca 528 m2 a p.p.č. 540/3 o výměře cca 8 m2, vše 
v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Uděluje 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 586/4 o výměře 288 m2, p.p.č. 
586/3 o výměře 1.207 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3678/15 o výměře 21 m2, p.p.č. 4270 o výměře 
118 m2, p.p.č. 4269 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021 

 

Návrh usnesení č. 013 byl stažen                

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemků označených jako p.p.č. 1778/23 o výměře cca 573 m2, p.p.č. 1778/52 o výměře 

cca 32 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 

472_87_2019 ze dne 19. 12. 2019 ve výši 3.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 

režimu podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedených částí pozemků, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve 

výši 3.250,-Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.  
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V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci vedených soudních řízení o vyklizení 

pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na 

předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/34 o výměře cca 641 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 472_86_2019 ze dne 19. 12. 2019 ve výši 3.500,- Kč/m2 + DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky odstranění plechových garáží 

umístěných na předmětném pozemku. Výměra výše uvedené část pozemku bude upřesněna 

geometrickým plánem. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemků označených jako p.p.č. 1778/23 o výměře cca 573 m2, 

p.p.č. 1778/52 o výměře cca 32 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/34 o výměře cca 

641 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

 

 

Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 1, proti 36, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře 147 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
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objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

Kupní smlouva bude uzavřena po  ukončení nájemních smluv uzavřených na předmětný pozemek s 

XXXXXXXXXXXXXa XXXXXXXXXXXXX. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře 147 m2 v k.ú. 

Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

 

 

Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 1, proti 36, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 

bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu 

práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 76 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 

pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu 

práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 71 m2 v 

k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 76 m2 v 

k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

 

 

Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 1, proti 36, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2 (mimo části pozemku 

nezatíženého souborem veřejného osvětlení a jeho ochranného pásma) v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 

pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2 

(mimo části pozemku nezatíženého souborem veřejného osvětlení a jeho ochranného pásma) v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

 

 

Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 1, proti 36, zdrž. 0, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2, p.p.č. 492/8 o výměře 181 m2, vše 

v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Marius 

Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec 

Králové, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 

vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování 

znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích.  

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na 

předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2, p.p.č. 

492/8 o výměře 181 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti Marius Pedersen a.s., IČO 42194920. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

 

 

Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 1, proti 36, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako p.p.č. 

409/321 o výměře 39 m2, v k. ú. Studánka (vznik z p.p.č. 409/137) z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou žadateli ve výši 3.900,- Kč + DPH v 

případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 

do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého 

pozemku označeného jako p.p.č. 409/321 o výměře 39 m2, v k. ú. Studánka (vznik z p.p.č. 409/137) z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 28. 2. 2021 

 

 

Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 1, proti 36, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČ 60108878, se sídlem Bedřichov 

106, 543 51 Špindlerův Mlýn, do vlastnictví statutárního města Pardubice. Výměra výše uvedené části 

pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti HARMONY CLUB 

HOTELY, a.s., IČ 60108878, se sídlem Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn. Výměra výše uvedené 

části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 

Darovací smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o výpůjčce V_0433/MO2 

uzavřené se společností Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, dne 17.6.2019. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o výměře cca 

703 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČ 60108878, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 28. 2. 2021 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 

703 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 

HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČ 60108878. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 28. 2. 2021 
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Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 7, proti 28, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 

váznoucího na pozemku označeného jako p.p.č. 111/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Ohrazenice ve 

vlastnictvíXXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 111/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Ohrazenice s 

XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 3. 2020 

3 
Dopad novely zákona „o dráhách“ na veřejnou zeleň v Pardubicích 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1195/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

zprávu o dopadu novely zákona o drahách na veřejnou zeleň v Pardubicích. 

4 
Terminál Univerzita - návrh stavby 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Předal slovo J. Chvojkovi, který provedl krátkou prezentací 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Jan Chvojka, ORS 

Jakub Kutílek - podal dva nové návrhy, (uvedené pod čísly 002, 003), o bodu 1. u návrhu č. 003 bylo  
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                           hlasováno samostatně. 

Martin Charvát 

Karel Haas 

Tomáš Pelikán 

Milan Košař 

Martin Kolovratník 

Matěj Slanař 

Radek Hejný 

  

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1196/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

konečný návrh stavby na stavbu „Terminál Univerzita“ve variantě č. 2 studie veřejného 
prostranství, zpracovaného společností OPTIMA spol. s r.o., IČ : 15030709 a Atelieru Hájek, 
Nerudova 206, Hradec Králové, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení, po zapracování změn 
a úprav. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/1197/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

při přípravě projektové dokumentace projektu "Terminál Univerzita" revidovat návrh obsažený ve 
studii v oblasti kontaktu terminálu s plochou vzrostlé zeleně v Polabinách. 
Z: M. Čada, vedoucí ORS 

T: 31.07.2020 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/1198/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

při přípravě projektové dokumentace projektu "Terminál Univerzita" prověřit zapracování 
následujících připomínek: 

1.doplnění opatření pro úrovňové přecházení na severním konci zastávek;  
(hlasováno samostatně: pro 22, proti 5, zdrž. 9, nehl. 1) 
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2. aplikaci extenzivních zelených střech na zastřešeních terminálu; 
3. aplikaci dalších opatření pro hospodaření s dešťovou vodou; 
4. řešení cyklistických vazeb směrem od jihu a na jih (centrum města); 
5. revizi režimu provozu chodců a cyklistů v podchodu. 
Z: M. Čada, vedoucí ORS 
T: 31.07.2020 

5 
Jednací řád ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Provedl změnami předloženými „na stůl“  

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Petr Klimpl 

Jakub Kutílek 

Petr Kvaš 

Karel Haas 

Jiří Lejhanec 

Jiří Rejda 

František Brendl 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1199/2020               (pro 30, proti 2, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic, ve znění změn uvedených v příloze tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

vyhotovit čistopis Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic, ve znění změn uvedených v 
příloze tohoto usnesení, a zajistit jeho vydání a interní publikaci, s účinností ke dni 20.3.2020. 
 

Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

T: 20.3.2020 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

doplnění Statutu a jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic (čl. 5) a 
Statutu a jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic (čl. 5) o následující text:  
 

Členové výboru mají přístup do počítačové aplikace magistrátu - aplikace Jednání komisí a výborů. 
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Členové výboru mají přístup pouze do sekce výboru, jehož jsou členem. Členové výboru mají 
povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích chráněných zvláštními právními předpisy (zejména 
osobní údaje, obchodní tajemství), které jim byly touto či jinou formou zpřístupněny. Členové 
výboru, jakož i další osoby účastnící se jednání výboru, zejména nesmí zneužít uvedené důvěrné 
informace ve prospěch svůj ani třetích osob a nesmí tyto informace vystavit přístupu 
neoprávněných osob či nebezpečí jejich ztráty. S touto povinností budou uvedené osoby 
prokazatelně seznámeny. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

doplnění Obecného statutu a jednacího řádu komisí (čl. 2) o následující text:   
 

Členové komise mají přístup do počítačové aplikace magistrátu - aplikace Jednání komisí a výborů. 
Členové komise mají přístup pouze do sekce komise, jíž jsou členem. Členové komise mají 
povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích chráněných zvláštními právními předpisy (zejména 
osobní údaje, obchodní tajemství), které jim byly touto či jinou formou zpřístupněny. Členové 
komise, jakož i další osoby účastnící se jednání komise zejména nesmí zneužít uvedené důvěrné 
informace ve prospěch svůj ani třetích osob a nesmí tyto informace vystavit přístupu 
neoprávněných osob či nebezpečí jejich ztráty. S touto povinností budou uvedené osoby 
prokazatelně seznámeny. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

vyhotovit čistopis Statutu a jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic, 
Statutu a jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic a Obecného statutu a 
jednacího řádu komisí, obsahující doplnění ve smyslu předchozích dvou usnesení a zajistit jejich 
vydání a interní publikaci, s účinností ke dni 15.3.2020 

 

Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

T: 15.3.2020 

6 
Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1200/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Volí 
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do funkce přísedících Okresního soudu v Pardubicích pro funkční období let 2020 - 2024 osoby 
uvedené v příloze tohoto usnesení. 

7 
Pojmenování nových ulic na území města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Lenka Španihelová 

Ondřej Karas 

Helena Dvořáčková 

Jakub Kutílek 

Jan Mazuch 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1201/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

pojmenování nových ulic v lokalitě MO Pardubice VI, a to takto: ulice Františka Hladěny, ulice 
Ladislava Živného, ulice Karla Mikuláška, ulice Miloslava Špinky, ulice Jaroslava Machače. Mapka se 
zákresem ulic je přílohou tohoto usnesení. 

8 
Dohoda o narovnání 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Krátce shrnul problematiku a návrh nedoporučil ke schválení 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Aleš Uchytil, KT, právní odd. 

Václav Snopek 

Helena Dvořáčková 

František Brendl 

Jiří Lejhanec 

Jan Mazuch 

Karel Haas 

 

 

Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 25, zdrž. 7, nehl. 5) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření dohody o narovnání s p. Romanem Havlíčkem, fyzickou osobou podnikající pod IČ: 

10494308, se sídlem Starý Mateřov 141, 530 02 Pardubice, jako uživatelem pozemků parc. 

č.  1778/23, parc. č. 1778/52 a parc. č. 1778/118, vše v katastrálním území a obci Pardubice, jak je 

zapsáno na LV č. 50001 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Pardubice, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

9 
II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Okomentoval některé návrhy a upozornil na úpravu částky v návrhu č. 012 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Karel Haas 

Miroslava Čada, vedoucí ORS 

Martin Charvát 

František Brendl – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 019, bod II. 

Jiří Lejhanec 

Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA 

Tomáš Pelikán 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1202/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 120,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M 
117 - nadjezd Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/1203/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 9,1 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 
minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1,4 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 
minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 483,6 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 
minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 202,3 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 
minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 40,7 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 
minulých let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/1204/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ 
Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ 
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Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/1205/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 
tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na 
běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/1206/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 41. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 342,0 tis. položka 12. 
"Transfer na MO I - workoutové hřiště park Na Špici" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/1207/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 42. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 
tis. v rámci položky "Program podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 42. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 72,0 
tis. z běžných transferů položky "Program podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit" na běžné 
transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
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Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/1208/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 638,7 
tis. z položky 23. "OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky" na položku 412. 
"Převody mezi rozpočty obcí - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 091,5 tis. položka 23. "OŠKS 
- předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1 081,7 tis. na běžné transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na 
dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 160,9 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky 
"ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 198,0 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky 
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"ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 462,8 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky 
"ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 180,7 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky 
"ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 170,8 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky 
"ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 69,3 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
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XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 121,3 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky 
"ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 

XV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 29,7 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 91,6 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 173,3 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky 
"ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

XIX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. 
z běžných transferů položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ 
A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. Z/1209/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
900,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) na běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - 
Odbor sociálních věcí) na běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. Z/1210/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 64,0 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery 
položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné 
transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



  32 

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
400,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na 
běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
180,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na 
běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 68,0 
tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné 
transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. Z/1211/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 46. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové 
transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. Z/1212/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 322,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 19,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory 
cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 718,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory 
bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 450,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory 
kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 920,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory 
sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 20,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - 
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 43,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory sportu - 
Sportovní park Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 14,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Síň 
slávy pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
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IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 5,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - 
Pardubice na bruslích" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 9,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - 
dětský maraton" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. Z/1213/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 48. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 22,0 tis. na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 

Číslo návrhu: 013 

Přijaté usnesení č. Z/1214/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 49. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "AC 
Pardubice - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. Z/1215/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 50. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. položka 12. 
"Transfer na MO I - oprava ul. Sezemická" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 

Číslo návrhu: 015 

Přijaté usnesení č. Z/1216/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 51. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 
700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" na kapitálové 
výdaje položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří III. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

Číslo návrhu: 016 

Přijaté usnesení č. Z/1217/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 52. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
700,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - úprava podlahy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 52. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - stavební úpravy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

 

Číslo návrhu: 017 

Přijaté usnesení č. Z/1218/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
590,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky 
"BD Ohrazenická 160 - oprava schodiště a společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
245,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje 
položky "BD K Rozvodně 97 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového 
odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,5 
tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje 
položky "BD Na Záboří 223 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového 
odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
339,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje 
položky "BD Ohrazenická 159-163 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového 
odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
408,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje 
položky "BD Bělehradská 513 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností dálkového 
odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
109,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje 
položky "BD Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-2345 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s 
možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic). 

 

Číslo návrhu: 018 

Přijaté usnesení č. Z/1219/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Přejmenování položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně, gastro a přípravny jídel" na "MŠ L. 
Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 54. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" na 
kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 

 

Číslo návrhu: 019 

Přijaté usnesení č. Z/1220/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky 
"Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a SKN - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky 
"Psí útulek - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
Hlasováno samostatně: (pro 26, proti 5, zdrž. 5, nehl. 1) 
 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová dokumentace" na běžné výdaje položky 
"Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

Číslo návrhu: 020 

Přijaté usnesení č. Z/1221/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 56. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na běžné 
výdaje položky "Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 



  38 

 

Číslo návrhu: 021 

Přijaté usnesení č. Z/1222/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Hrazení energií budov školských zařízení" na běžné výdaje 
položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori - energie" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 

 

Číslo návrhu: 022 

Přijaté usnesení č. Z/1223/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a 
modernizace památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 8 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a 
modernizace památníku Zámeček - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 

 

Číslo návrhu: 023 

Přijaté usnesení č. Z/1224/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 59. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
232,0 tis. v rámci položky "NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor - ZŠ Waldorfská - 
AGYS" z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 

Číslo návrhu: 024 

Přijaté usnesení č. Z/1225/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 60. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. položka 31. 
"Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - 
transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

Číslo návrhu: 025 

Přijaté usnesení č. Z/1226/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní 
náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
120,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní 
náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
102,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - 
ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
1.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - 
realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
1.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné 
učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
2.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny 
- realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

Číslo návrhu: 026 

Přijaté usnesení č. Z/1227/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 62. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 86,0 tis. položka 21. "ORS - 
příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Zimní sportovní park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 62. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 
tis. z položky 23. "ORS - předpokládané příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" na položku 21. 
"ORS - příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 62. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 30,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Zimní sportovní park - 
uskladnění mobilního kluziště" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

Číslo návrhu: 027 

Přijaté usnesení č. Z/1228/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 63. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - 
centrální část města" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 63. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 
Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

Číslo návrhu: 028 

Přijaté usnesení č. Z/1229/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 77,1 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 194,7 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

 

Číslo návrhu: 029 

Přijaté usnesení č. Z/1230/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 65. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
300,0 tis. v rámci položky "Odměny a dary za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) z běžných transferů na běžné výdaje. 

 

Číslo návrhu: 030 

Přijaté usnesení č. Z/1231/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 483,3 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Výpočetní technika" 
(správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

 

Číslo návrhu: 031 

Přijaté usnesení č. Z/1232/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 340,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 150,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní 
pojištění" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 032 

Přijaté usnesení č. Z/1233/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 68. Zvýšení  předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 100 
000,- Kč o 337 552,46 Kč dle skutečnosti k 31.12. 2019 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 68. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 595 749,44 Kč z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 

Číslo návrhu: 033 

Přijaté usnesení č. Z/1234/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 69. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 400 
000,- Kč o 48 257,11 Kč dle skutečnosti k 31.12. 2019 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 69. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 15 384,36 Kč z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MP" 
(správce 214 - Městská policie). 

10 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

cestovního ruchu 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1235/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která 
je přílohou návrhu usnesení č. 1, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu se 
subjekty uvedenými v příloze č. 1 usnesení č. 1 bodu I. ve znění přílohy č. 2 - 6 návrhu usnesení č. 1. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu ve znění 
přílohy č. 2 - 6 návrhu usnesení č. 1. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

T: 31. 8. 2020 
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11 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

 

Zpravodaj: František Brendl, místopředseda KV ZmP 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1236/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 64. 

 

12 
Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Atletický klub-AC Pardubice, spolek 

Zpráva byla projednána před zprávou č. 9 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

      Jan Mazuch, náměstek primátora 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Václav Snopek 

František Brendl 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1237/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 300.000,-- Kč spolku Atletický klub-AC Pardubice, spolek, IČ: 
15050599, se sídlem Jiráskova 29, Pardubice, se splatností do 31. 12. 2020, která bude použita na 
provozní výdaje spolku Atletický klub-AC Pardubice, spolek. Návrh smlouvy o zápůjčce  a zástavní 
smlouvě k movité věci je přílohou tohoto usnesení. 



  45 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o zápůjčce a zástavní smlouvu k movité věci dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: primátor města 

T: 13. 3. 2020 

13 
Návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

      Jan Mazuch, náměstek primátora 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
František Brendl 

Karel Haas 

Václav Snopek 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1238/2020               (pro 30, proti 1, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 505.010,19 Kč, které 
bylo uloženo spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČO: 42939585, se sídlem U 
Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, platebním výměrem na penále za porušení rozpočtové kázně 
vydaným dne 10.12.2019 pod č.j. MmP 127844/2019. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

vydat a doručit spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČO: 42939585, se sídlem U 
Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, rozhodnutí o prominutí povinnosti odvodu penále za porušení 
rozpočtové kázně dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: I. Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
T.: 30.04.2020 

14 
Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Jakub Kutílek 
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Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 

 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1239/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 5, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí daru spolku Pardubická sportovní organizace, z. s., IČO: 60159910, se sídlem Pernerova 
1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ve výši 618.500 Kč na činnost spolku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření darovací smlouvy s Pardubickou sportovní organizací, z. s., IČO: 60159910, se sídlem 
Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít darovací smlouvu s Pardubickou sportovní organizací, z. s., IČO: 60159910, se sídlem 
Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová, ved. OŠKS 

T.: 30.06.2020 

15 
Dodatek k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

 Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1240/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu mezi statutárním 
městem Pardubice, se sídlem: Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, IČ: 00274046, a obcí Němčice, se 
sídlem: Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 00580589, jímž se prodlužuje splatnost části 
finančního příspěvku obce Němčice na dojíždějící žáky za období školního roku 2019/2020 ve výši 
86.625,- Kč z původně sjednaného termínu 31.1.2020 na 31.7.2020. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto 
usnesení. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu mezi statutárním městem 
Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, IČ: 00274046, a obcí Němčice, se sídlem: 
Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 00580589, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění, které 
je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

Z: M. Charvát, primátor města 

    I. Liedermanová, vedoucí OŠKS 

T: 30. 4. 2020 

16 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

 Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1241/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 1.026.000 Kč z rozpočtu 
města, s žadatelem  SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 
27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského 
azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění 
dle přílohy č.1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s žadatelem  SKP-Centrum, 
o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi 
čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 
Z: Bartošová Iva 

T: 31.3.2020 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/1242/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace v celkové výši 1.089.300 Kč z rozpočtu 
města, s žadatelem  SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 
27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu 
pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení 
č. 2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s žadatelem SKP-Centrum, 
o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v 
Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2.  
Z: Bartošová Iva 

T: 31.3.2020 

17 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu 

„Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

 Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1243/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč se subjektem MUDr. 
Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota - Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na 
realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením", ve 
znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč se subjektem MUDr. 
Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota - Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na 
realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením", ve 
znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 
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Z: Iva Bartošová 

T: 31.3.2020 

18 
Ulice Na Spravedlnosti 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Uvedl aktuální informace týkající se této lokality 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Jakub Kutílek 

Vladimír Bakajsa, vedoucí OD 

Karel Haas 

Martin Charvát 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/1244/2020               (pro 33, proti 1, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

informace související s ulicí Na Spravedlnosti. 

19 
Diskuse 

V diskusi vystoupili:   viz zvukový záznam 
 

O. Kudrnová – na základě písemné přihlášky do diskuse. 

- Téma „Klima a nečinnost politiků“; „Rebelie pro život“ 

P. Makrlík – na základě písemných přihlášek do diskuse 

- Téma „TK Pernštýn“; „Požadavek na předložení dotací 2016-2019“; „MŠ Korálek Pardubice“; 

„Požadavek na p. primátora a zastupitele o narovnání dotací 2019 a dohled nad rozdělením 

dotací 2020“. 

L. Coufal - na základě písemných přihlášek do diskuse 

- Téma „Areál Slovany“; „Dotace 2019“ 

J. Rychtecký - okomentoval příspěvky pana Makrlíka a pana Coufala z pozice zástupce města. 

 

J. Kutílek 
- vyjádřil podporu příspěvku O. Kudrnové; zdůraznil význam projektů „Zelené střechy“; 

okomentoval zprávu projednanou na schůzi RmP dne 24.02.2020 „Řešení problematiky 
adaptace na klimatické změny a problém sucha“. 

 
V. Ulrych  

- podal informace k výsledkům BK Pardubice; vyjádřil podporu projektům „Zelené střechy“ 
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F. Brendl 
- v souvislosti s příspěvkem O. Kudrnové požádal o aktuální informace související s novou 

žádostí AVE CZ, která by měla vést ke zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů → 

reagoval J. Nadrchal s tím, že posunout termín pro předložení připomínek k procesu EIA se 

nepodaří; na RmP 09.03.2020 bude předložena řádná zpráva na toto téma. Také uvedl, že 

schůzky se starosty obcí proběhnou. 

- Nabídl spolupráci při řešení dalšího využití parku Na Špici 

- Vznesl dotaz na úklid mrtvého holuba na Staré Městě → reagoval M. Míča s tím, že za úklid 

zdechlin zodpovídá SmP a.s., je třeba toto nahlásit – stačí telefonicky 

 

M. Košař 
- Požádal o informace ke konečné ceně rekonstrukce radnice, upozornil na nevhodné prvky 

umístěné ve Společenském sále na stropě → reagoval J. Hruška, který uvedl, že o ceně 

rekonstrukce byla předložena informativní zpráva a prvky ve Společenském sále jsou dočasné 

řešení. 

- Vznesl dotaz na trofej zubra, která bývala v prvním patře radnice → reagoval M. Zitko s tím, 

že trofej byla opravena a měla by být umístěna ve Východočeském muzeu. 

 

 

K. Haas 

- Vznesl dotaz na termín schválení XX. změn ÚpmP → Z. Kavalírová uvedla, že nyní vyhodnocují 
komplikovanou připomínku, na jejímž vyhodnocení bude nutné spolupracovat s právním 
oddělením, následně je nutné vyhodnocení zaslat dotčeným orgánům k vyjádření (lhůta 30 
dní pro vyjádření) a poté by mohly být XX. změny předloženy na jednání ZmP (duben, ale 
spíše květen 2020).  

- Ve věci studie pro 5.000 obyvatel v lokalitě S.K. Neumanna (p. Strnad) a OC Galerie v bývalém 
lihovaru vznesl dotaz, do jaké míry je může město, nebo samospráva ovlivnit → Z. Kavalírová 
uvedla, že pokud jsou záměry v souladu s ÚPmP a investor požádá o vydání územního/ 
stavebního povolení, vyjadřují se do těchto správních řízení MO. Obě lokality jsou určeny k 
zástavbě. Na území bývalého lihovaru je platná územní studie ÚS 2 (areál Lihovaru a 
autobusového nádraží), která je zveřejněna na internetu na webové adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-studie-mesta-
pardubice/pardubice-us-2-areal-lihovaru-a-autobusoveho-nadrazi/ , návrh využití areálu byl 
prezentován v rozpracovanosti, ale zatím nebyla dokumentace předána k posouzení a vydání 
stanoviska úřadu územního plánování. ÚS S.K. Neumanna byla v rozpracovanosti předložena 
do Komise pro urbanismus a architekturu (KUA), která měla k návrhu připomínky, dále byla 
představena dotčeným subjektům, které neměly připomínky. OHA zpracovateli předá 
všechny připomínky (jak KUA, tak OHA) a zpracovatel by měl studii upravit a předat k 
posouzení pro využití jako územně plánovacího podkladu. 

J. Kutílek 
- Pochválil prezentaci Dne otevřených dveří DPmP a.s. zveřejněnou v Radničním zpravodaji. 

Doporučil tímto způsobem předávat informace občanům např. ke třídění odpadu nebo 

připravovaným projektům. 

 
M. Slanař 

- Poděkoval za předložené informativní zprávy 
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- Informoval o spolupráci na projektu „Kameny zmizelých“, oběti holocaustu – příprava na 

instalaci (6 ks) 

- Požádal o informativní zprávu na téma tvorba plánu investičních akcí kraje a státu. 

  

F. Brendl  
- Upozornil na provozovatele Letního kina, firmu Cinema Time, která dluží svým 

subdodavatelům → M. Charvát doporučil zajistit objektivní informace, dotační krytí prověří. 

 

M. Košař 
- Uvedl, že územní studie pro lokalitu S. K. Neumanna byla KUA dvakrát jednohlasně 

odmítnuta.  

 

P. Klimpl 
- Pochválil informativní zprávu k EBA a.s., požádal J. Mazucha o pracovní seminář k této 

problematice. 

 

L. Španihelová 
- Vyzvala pana Makrlíka a pana náměstka Rychteckého k řešení sporu pomocí mediátora. 

.  

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin 

 
 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

Ověřovatelé: 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………    …………………………………………………. 

Ludmila  M i n i s t r o v á                     dne 
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………………………………………    ……………………………………………………. 
Jan  P r o c h á z k a                                              dne  

Pardubice 05.03.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
 

 

  

Zpracovala: Pešková Alena, org. odd. KP 
 
Originál (52 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
 

 

 

 

 



      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:00:47                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:01:21                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:04:23                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:28:13                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:51:04                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nehlasoval     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2155/15 o výměře cca 303
  m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO
  63217066, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ
  53220, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým
  posudkem č. 68/643/19 ze dne 10. 12. 2019 ve výši 1.300,- Kč/m2+ DPH v
  případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po
  doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování
  znaleckého posudku ve výši 3.500,-Kč uhrazené statutárním městem
  Pardubice za znalecký posudek.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o
  zúžení rozsahu věcného břemene na předmětném pozemku se společností
  Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný
  pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru
  nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2155/15 o výměře cca 303 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Dopravní
  podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:51:30                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2,
  p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, vše v
  k.ú. Pardubice, částí pozemků označených jako p.p.č. 330/3 o výměře



  cca 528 m2 a p.p.č. 540/3 o výměře cca 8 m2, vše v k.ú. Trnová z
  vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se
  sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 568, PSČ 53352, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem č. 411_26_2019 ze dne 15. 9. 2019 ve
  výši 560,-Kč/m2 u pozemků označených jako p.p.č. 5162/70, p.p.č.
  5162/67,  p.p.č. 5162/69, vše v k.ú. Pardubice, a ve výši 747,- Kč/m2
  u částí pozemků označených jako p.p.č. 330/3, p.p.č. 540/3, vše v k.ú.
  Trnová. Kupní cena bude povýšena o DPH v případě, že pozemky budou
  spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  Před uzavřením kupní smlouvy bude proveden výmaz řízení o vyvlastnění
  práv váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 5162/70, p.p.č.
  5162/67, p.p.č. 5162/69, vše v k.ú. Pardubice a výmaz zástavního práva
  váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 330/3 a p.p.č. 540/3,
  vše v k.ú. Trnová .
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 586/4 o výměře 288 m2, p.p.č.
  586/3 o výměře 1.207 m2, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 3678/15 o výměře 21
  m2, p.p.č. 4270 o výměře 118 m2, p.p.č. 4269 o výměře 117 m2, vše v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se
  sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 568, PSČ 53352, za kupní cenu v
  čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 412_27_2019 ze
  dne 15. 9. 2019 ve výši 650,-Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou
  spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na
  zpracování znaleckého posudku ve výši 5.750,- Kč uhrazené statutárním
  městem Pardubice za znalecký posudek.
  Před uzavřením kupní smlouvy budou pozemky označené jako p.p.č.
  3678/15, p.p.č. 4269, p.p.č. 4270, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 586/3,
  p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová vyjmuty z nájemní smlouvy uzavřené se spol.
  ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, a bude doložen souhlas
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, s převodem pozemků
  označených jako p. p. č. 586/3 a p. p. č. 586/4, vše v k.ú. Trnová.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č.
  5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č.
  5162/69 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice, částí pozemků
  označených jako p.p.č. 330/3 o výměře cca 528 m2 a p.p.č. 540/3 o
  výměře cca 8 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti Fáblovka
  reality s.r.o., IČO 28804511, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Uděluje
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 586/4 o
  výměře 288 m2, p.p.č. 586/3 o výměře 1.207 m2, vše v k.ú. Trnová,
  p.p.č. 3678/15 o výměře 21 m2, p.p.č. 4270 o výměře 118 m2, p.p.č.
  4269 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o.,
  IČO 28804511.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI



  T: 28. 2. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                     
                          27.2.2020 15:51:56                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 7 (18%)  Proti: 28 (72%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
  řád v platném znění, váznoucího na pozemku označeného jako p.p.č.
  111/15 o výměře 12 m2 v k.ú. Ohrazenice ve vlastnictví Vxxx ve prospěch
  statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám.
  1, Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 111/15 o výměře 12
  m2 v k.ú. Ohrazenice s Vxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 3. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:52:37                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            



  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  
Návrh usnesení č. 001
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/27 o výměře 29 m2 v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví   XXXXXXXXXXXXX, za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 65/2019 ze 
dne 26. 7. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku ve výši 1.250,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za 
znalecký posudek.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se 
společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice
a.s., IČO 601086631, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv 
vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/27 o výměře 
29 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví   XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

Návrh usnesení č. 002
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/26 o výměře 28 m2 v k.ú. Ohrazenice z 



vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 65/2019 ze dne 26.
7. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku ve výši 1.250,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký 
posudek.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se 
společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice
a.s., IČO 601086631, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv 
vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 200/26 o výměře 
28 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

Návrh usnesení č. 003
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'Z/563/2019'.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2418/3 o výměře cca 65 m2 a p.p.č. 
2419/2 o výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví Společenství pro dům Benešovo náměstí 2517-2521, 
Pardubice, IČO 28825918, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Benešovo 
náměstí 2519, PSČ 53002, za kupní cenu 500,- Kč/m2, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětných pozemcích.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2418/3 o 
výměře cca 65 m2 a p.p.č. 2419/2 o výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství pro dům 
Benešovo náměstí 2517-2521, Pardubice, IČO 28825918.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021
Důvodová zpráva
Dne 30. 5. 2019 ZmP přijalo usnesení č. Z/563/2019                
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2418/3 o výměře cca 28 m2 a p.p.č. 
2419/2 o výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví Společenství pro dům Benešovo náměstí 2517-2521, 
Pardubice, IČO 28825918, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Benešovo 



náměstí 2519, PSČ 53002, za kupní cenu 500,-Kč/m2 + DPH, pokud budou pozemky 
spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým 
bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu 
věcného břemene na předmětných pozemcích se společností Elektrárny Opatovice, 
a.s., IČO 28800621. 
Pozn. OMI - souhlasné prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene bylo uzavřeno 
a nabylo právní moci dne 9.9.2019.

Návrh usnesení č. 004
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 139/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 751/2 o 
výměře 329 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 248/7/2019 ze dne 29. 9. 2019 ve výši 150,- 
Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,- Kč 
uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 139/5 o výměře 11
m2, p.p.č. 751/2 o výměře 329 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021
D

Návrh usnesení č. 005
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'Z/2781/2018'.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1244 o výměře 12 m2 v k.ú. Svítkov z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1972-09/2018 ze 
dne 20. 6. 2018 ve výši 500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1244 o výměře 12 
m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  Návrh usnesení č. 007
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje



prodej pozemku označeného jako p.p.č. 409/64 o výměře 42 m2 v k.ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1317/16/19 ze dne
26. 11. 2019 ve výši 1.156,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem
váznoucím na předmětném pozemku.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 409/64 o výměře 
42 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  T: 28. 2. 2021
  NNávrh usnesení č. 008
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej dle geometrického plánu č. 1777-1/2019 nově vzniklého pozemku označeného 
jako st.p.č.1717 o výměře 2 m2 (vznik z p.p.č. 599/5) v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3672-79/2019 ze 
dne 2. 12. 2019 ve výši 800,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku ve výši 2.000,-Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký 
posudek.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu  na prodej dle geometrického plánu č. 1777-1/2019 nově 
vzniklého pozemku označeného jako st.p.č.1717 o výměře 2 m2 (vznik z p.p.č. 
599/5) v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  T: 28. 2. 2021
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2,
  p.p.č. 486/8 o výměře cca 74 m2, p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2,
  p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti TZB Tomášek
  s.r.o., IČO 01501330, se sídlem Hostovická 124, Černá za Bory, 533 01
  Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým
  posudkem č. 250/9/2019 ke dni 27. 12. 2019 ve výši 250,- Kč/m2+ DPH v
  případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po
  doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na
  zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,-Kč uhrazené statutárním
  městem Pardubice za znalecký posudek.  Žadatel uhradí náklady na



  zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
  posudku statutární město Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
  pozemcích.
  Kupní smlouva bude uzavřena zároveň se smlouvou o výpůjčce na části
  pozemků označených jako p.p.č. 486/8 o výměře 180 m2, p.p.č. 486/9 o
  výměře 469 m2, p.p.č. 486/12 o výměře 127 m2, p.p.č. 486/13 o výměře
  11 m2 a pozemky označené jako 486/14 o výměře 80 m2, p.p.č. 486/15 o
  výměře 47 m2, p.p.č. 486/7 o výměře 10 m2, p.p.č. 425/3 o výměře 104
  m2, p.p.č. 487 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Pardubičky.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č.
  486/9 o výměře cca 665 m2, p.p.č. 486/8 o výměře cca 74 m2, p.p.č.
  486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 m2, vše v
  k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti TZB Tomášek s.r.o., IČO 01501330.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
  N
Návrh usnesení č. 010
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 1388 o výměře 683 m2, p.p.č. 
1412/16 o výměře 88 m2, p.p.č. 2679/6 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 1388 o 
výměře 683 m2, p.p.č. 1412/16 o výměře 88 m2, p.p.č. 2679/6 o výměře 17 m2, vše 
v k.ú. Pardubice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 680/38 o výměře 586 m2,
  p.p.č. 680/41 o výměře 53 m2 v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro
  rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1,
  Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního
  města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
  znaleckým posudkem č. 3800-50/2018 ze dne 11. 5. 2018 ve výši 1.200,-
  Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu
  DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího
  na předmětných pozemcích.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č.
  680/38 o výměře 586 m2, p.p.č. 680/41 o výměře 53 m2 v k.ú. Svítkov, z



  vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/122 o
  výměře cca 53 m2, p.p.č. 1778/123 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 1778/124
  o výměře cca 170 m2, p.p.č. 1778/35 o výměře cca 117 m2, vše v k.ú.
  Pardubice z vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752,
  se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice, za podmínky odstranění
  reklamního zařízení umístěného na pozemku označeném jako p.p.č.
  1778/35 v k.ú. Pardubice. Výměry výše uvedených částí pozemků budou
  upřesněny geometrickým plánem. Znalecký posudek pro daňové potřeby
  uhradí statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3000/57 o
  výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752,
  se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002.
  Výměry výše uvedených částí pozemků budou upřesněny geometrickým
  plánem. Znalecký posudek pro daňové potřeby uhradí statutární město
  Pardubice.
  Se smlouvou o bezúplatném převodu výše uvedeného pozemku do
  vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, bude zároveň
  uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch
  statutárního města Pardubice spočívajího v právu chůze a jízdy na
  části pozemku označeného jako p.p.č. 3000/57 o výměře cca 118 m2 v
  k.ú. Pardubice.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu částí pozemků označených jako
  p.p.č. 1778/122 o výměře cca 53 m2, p.p.č. 1778/123 o výměře cca 55
  m2, p.p.č. 1778/124 o výměře cca 170 m2, p.p.č. 1778/35 o výměře cca
  117 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti EUROBIT REAL
  a.s., IČO 27443752, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako
  p.p.č. 3000/57 o výměře cca 118 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti EUROBIT REAL
  a.s., IČO 27443752.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       



                     HLASOVÁNÍ č. 9 - NESCHVÁLENO                     
                          27.2.2020 15:53:05                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 1 (3%)  Proti: 36 (92%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 15 - 20
  Návrh usnesení č. 015



 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře 147 m2 v k.ú. Rosice nad 
Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z
této smlouvy do katastru nemovitostí.
Kupní smlouva bude uzavřena po  ukončení nájemních smluv uzavřených na předmětný
pozemek s XXXXXXXXXXXXXa XXXXXXXXXXXXX.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře 
147 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  
Návrh usnesení č. 016
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 71 m2 v k.ú. 
Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se 
společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru 
nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o výměře cca 76 m2 v k.ú. 
Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se 



společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru 
nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o 
výměře cca 71 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 250/42 o 
výměře cca 76 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  Návrh usnesení č. 017
  
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře cca 145 m2 (mimo 
části pozemku nezatíženého souborem veřejného osvětlení a jeho ochranného pásma)
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný 
pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o 
výměře cca 145 m2 (mimo části pozemku nezatíženého souborem veřejného osvětlení 
a jeho ochranného pásma) v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2, p.p.č.
  492/8 o výměře 181 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Marius
  Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec
  Králové, 500 09 Hradec Králové, za kupní cenu určenou znaleckým



  posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem
  schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že
  pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí
  náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
  znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
  pozemcích.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody
  a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na předmětné pozemky a po
  vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 492/10
  o výměře 980 m2, p.p.č. 492/8 o výměře 181 m2, vše v k.ú. Pardubičky z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti
  Marius Pedersen a.s., IČO 42194920.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
  NNávrh usnesení č. 019
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku 
označeného jako p.p.č. 409/321 o výměře 39 m2, v k. ú. Studánka (vznik z p.p.č. 
409/137) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou žadateli ve výši 3.900,- Kč + DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem
váznoucím na předmětných pozemcích.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu
práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově 
vzniklého pozemku označeného jako p.p.č. 409/321 o výměře 39 m2, v k. ú. 
Studánka (vznik z p.p.č. 409/137) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2021

  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o
  výměře cca 703 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti HARMONY
  CLUB HOTELY, a.s., IČ 60108878, se sídlem Bedřichov 106, 543 51
  Špindlerův Mlýn, do vlastnictví statutárního města Pardubice. Výměra
  výše uvedené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře
  cca 703 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví  statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČ
  60108878, se sídlem Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn. Výměra výše
  uvedené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
  Darovací smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o
  výpůjčce V_0433/MO2 uzavřené se společností Centrum bydlení pro
  seniory Pardubice, s.r.o., IČO 06303391, dne 17.6.2019.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako
  p.p.č. 3718/33 o výměře cca 703 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví
  společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČ 60108878, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako
  p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti HARMONY CLUB
  HOTELY, a.s., IČ 60108878.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 28. 2. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 15:54:42                          
  .. Dopad novely zákona "o drahách" na veřejnou zeleň v Pardubicích  
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      



  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o dopadu novely zákona o drahách na veřejnou zeleň v
  Pardubicích.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 16:14:54                          
               04. Termiínál Univerzita - návrh stavby                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            



  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Zdržel se      
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  při přípravě projektové dokumentace projektu "Terminál Univerzita"
  prověřit zapracování následující připomínky:
  1. doplnění opatření pro úrovňové přecházení na severním konci
  zastávek;
  Z: M. Čada, vedoucí ORS
  T: 31.07.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 16:15:27                          
               04. Termiínál Univerzita - návrh stavby                
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  při přípravě projektové dokumentace projektu "Terminál Univerzita"
  prověřit zapracování následujících připomínek:
  2. aplikaci extenzivních zelených střech na zastřešeních terminálu;
  3. aplikaci dalších opatření pro hospodaření s dešťovou vodou;
  4. řešení cyklistických vazeb směrem od jihu a na jih (centrum města);



  5. revizi režimu provozu chodců a cyklistů v podchodu.
  Z: M. Čada, vedoucí ORS
  T: 31.07.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 16:15:57                          
               04. Termiínál Univerzita - návrh stavby                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  při přípravě projektové dokumentace projektu "Terminál Univerzita"
  revidovat návrh obsažený ve studii v oblasti kontaktu terminálu s
  plochou vzrostlé zeleně v Polabinách.
  Z: M. Čada, vedoucí ORS
  T: 31.07.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 16:16:23                          
               04. Termiínál Univerzita - návrh stavby                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  konečný návrh stavby na stavbu „Terminál Univerzita“ve variantě č. 2
  studie veřejného prostranství, zpracovaného společností OPTIMA spol. s
  r.o., IČ : 15030709 a Atelieru Hájek, Nerudova 206, Hradec Králové,
  který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení, po zapracování změn a
  úprav.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 16:34:23                          
                         05. Jednací řád ZmP                          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            



  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic, ve znění změn uvedených v
  příloze tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  vyhotovit čistopis Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic, ve
  znění změn uvedených v příloze tohoto usnesení, a zajistit jeho vydání
  a interní publikaci, s účinností ke dni 20.3.2020.
  Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
  T: 20.3.2020
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  doplnění Statutu a jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva
  města Pardubic (čl. 5) a Statutu a jednacího řádu finančního výboru
  Zastupitelstva města Pardubic (čl. 5) o následující text:
  Členové výboru mají přístup do počítačové aplikace magistrátu -
  aplikace Jednání komisí a výborů. Členové výboru mají přístup pouze do
  sekce výboru, jehož jsou členem. Členové výboru mají povinnost
  zachovávat mlčenlivost o informacích chráněných zvláštními právními
  předpisy (zejména osobní údaje, obchodní tajemství), které jim byly
  touto či jinou formou zpřístupněny. Členové výboru, jakož i další
  osoby účastnící se jednání výboru, zejména nesmí zneužít uvedené
  důvěrné informace ve prospěch svůj ani třetích osob a nesmí tyto
  informace vystavit přístupu neoprávněných osob či nebezpečí jejich
  ztráty. S touto povinností budou uvedené osoby prokazatelně seznámeny.



  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  doplnění Obecného statutu a jednacího řádu komisí (čl. 2) o
  následující text: 
  Členové komise mají přístup do počítačové aplikace magistrátu -
  aplikace Jednání komisí a výborů.
  Členové komise mají přístup pouze do sekce komise, jíž jsou členem.
  Členové komise mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích
  chráněných zvláštními právními předpisy (zejména osobní údaje,
  obchodní tajemství), které jim byly touto či jinou formou
  zpřístupněny. Členové komise, jakož i další osoby účastnící se jednání
  komise zejména nesmí zneužít uvedené důvěrné informace ve prospěch
  svůj ani třetích osob a nesmí tyto informace vystavit přístupu
  neoprávněných osob či nebezpečí jejich ztráty. S touto povinností
  budou uvedené osoby prokazatelně seznámeny.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  vyhotovit čistopis Statutu a jednacího řádu kontrolního výboru
  Zastupitelstva města Pardubic, Statutu a jednacího řádu finančního
  výboru Zastupitelstva města Pardubic a Obecného statutu a jednacího
  řádu komisí, obsahující doplnění ve smyslu předchozích dvou usnesení a
  zajistit jejich vydání a interní publikaci, s účinností ke dni
  15.3.2020
  Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
  T: 15.3.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 16:35:16                          
         06. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            



  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nepřítomen     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Volí
  do funkce přísedících Okresního soudu v Pardubicích pro funkční období
  let 2020 - 2024 osoby uvedené v příloze tohoto usnesení
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 16:43:25                          
             07. Pojmenování nových ulic na území  města              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            



  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nepřítomen     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nepřítomen     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  pojmenování nových ulic v lokalitě MO Pardubice VI, a to takto: ulice
  Františka Hladěny, ulice Ladislava Živného, ulice Karla Mikuláška,
  ulice Miloslava Špinky, ulice Jaroslava Machače. Mapka se zákresem
  ulic je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 18 - NESCHVÁLENO                     
                          27.2.2020 17:24:51                          
                        .. Dohoda o narovnání                         
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      



  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Nehlasoval     
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 25 (64%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dohody o narovnání s p. xxxxx se sídlem Starý Mateřov 141, 530 02
  Pardubice, jako uživatelem pozemků parc. č.  1778/23, parc. č. 1778/52
  a parc. č. 1778/118, vše v katastrálním území a obci Pardubice, jak je
  zapsáno na LV č. 50001 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
  kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, ve znění přílohy č. 1 tohoto



  usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 17:36:55                          
12. Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Atletický klub-AC Pardubice, spolek
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 300.000,-- Kč spolku Atletický
  klub-AC Pardubice, spolek, IČ: 15050599, se sídlem Jiráskova 29,
  Pardubice, se splatností do 31. 12. 2020, která bude použita na
  provozní výdaje spolku Atletický klub-AC Pardubice, spolek. Návrh
  smlouvy o zápůjčce  a zástavní smlouvě k movité věci je přílohou
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o zápůjčce a zástavní smlouvu k movité věci dle bodu
  I. tohoto usnesení.
  Z: primátor města
  T: 13. 3. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 17:57:53                          
       09. II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            



  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 019 - bod II
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Psí útulek -
  PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 17:58:36                          
       09. II. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            



  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 1 - 33 (bez návrhu č. 19 bodu II)
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 37. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  120,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M 117 -
  nadjezd Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  9,1 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých
  let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  1,4 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých
  let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  483,6 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých
  let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  202,3 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých
  let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  40,7 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů minulých
  let - dotace 2019" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory kultury" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů položky "Program
  podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na běžné
  transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 41. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  342,0 tis. položka 12. "Transfer na MO I - workoutové hřiště park Na
  Špici" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 42. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  vzdělávacích a volnočasových aktivit" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 42. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 72,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit" na běžné
  transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 638,7 tis. z položky 23. "OŠKS -
  předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky" na položku 412.
  "Převody mezi rozpočty obcí - příspěvky obcí na dojíždějící žáky"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 091,5 tis. položka 23. "OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na
  dojíždějící žáky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
  transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1
  081,7 tis. na běžné transfery položky "ZŠ - příspěvky obcí na
  dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 160,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 198,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,



  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 64,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 462,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 180,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 170,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 69,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ E.
  Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 121,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ J.
  Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -



  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ Br.
  Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 29,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 91,6 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 173,3 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 96,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ
  npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XIX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 43. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu výši Kč 5,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  příspěvky obcí na dojíždějící žáky" na běžné transfery položky "ZŠ A.
  Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora
  integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na
  běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora
  integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních
  věcí) na běžné transfery položky "Podpora integrace cizinců - vlastní
  zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o



  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 64,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné transfery položky "ZŠ
  Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 180,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 45. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 68,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 010
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 46. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice školských zařízení" na kapitálové transfery položky
  "ZŠ Studánka - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč



  322,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a
  vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  19,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory cestovního
  ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  718,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory
  bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  450,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory kultury"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2
  920,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory sportu"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  20,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - vyhlášení
  nejúspěšnějších sportovců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  43,0 tis. na běžné transfery položky "Program podpory sportu -
  Sportovní park Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  14,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Síň slávy
  pardubického sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  5,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - Pardubice
  na bruslích" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná
  se o závazný ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  9,0 tis. na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - dětský
  maraton" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 48. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  22,0 tis. na běžné výdaje položky "Městské slavnosti" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 49. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "AC Pardubice - zápůjčka"
  (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 014
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 50. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 500,0 tis. položka 12. "Transfer na MO I - oprava ul. Sezemická" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši.
  Návrh usnesení č. 015
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 51. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" na kapitálové výdaje položky
  "U Divadla 828 - sanace kanceláří III. NP" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 016
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 52. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov -
  úprava podlahy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 52. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov -



  stavební úpravy v tělocvičně" (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 590,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD
  Ohrazenická 160 - oprava schodiště a společných prostor" (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 245,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky "BD K
  Rozvodně 97 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností
  dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 75,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky "BD
  Na Záboří 223 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností
  dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 339,8 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD
  Ohrazenická 159-163 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností
  dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 408,9 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky "BD
  Bělehradská 513 - výměna indikátorů vytápění a vodoměrů s možností
  dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 109,2 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové  výdaje položky "BD
  Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-2345 - výměna indikátorů vytápění a
  vodoměrů s možností dálkového odečtu" (správce 711- Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Přejmenování položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně, gastro a
  přípravny jídel" na "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 54. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje
  položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Projektová dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Dopravní
  opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova a SKN - PD" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 55. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Projektová dokumentace" na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní
  plochy Čičáku v parku Na Špici - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 020
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 56. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na běžné výdaje
  položky "Budova radnice Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského
  sálu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 021
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Hrazení
  energií budov školských zařízení" na běžné výdaje položky "ZŠ E.
  Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori - energie"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace
  památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 58. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 8
  000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace
  památníku Zámeček - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 59. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 232,0 tis. v rámci položky "NP - vratky
  přeplatků nájemcům nebytových prostor - ZŠ Waldorfská - AGYS" z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 024
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 60. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 400,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny
  - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků,
  Partyzánů - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 025
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI
  - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI
  - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 102,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace -
  ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné
  výdaje v rámci položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace -
  ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné
  výdaje v rámci položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace
  - ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 61. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 2.000,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné
  výdaje v rámci položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace -
  ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 026
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 62. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  86,0 tis. položka 21. "ORS - příjmy ze vstupného - zimní sportovní
  park" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Zimní sportovní park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 62. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z položky 23. "ORS -
  předpokládané příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" na položku
  21. "ORS - příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" (správce 1411 -
  Odbor rozvoje a strategie).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 62. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  30,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Zimní sportovní park -
  uskladnění mobilního kluziště" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 63. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1
  150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část
  města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 63. Přesun přesun finančních prostředků ve
  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů
  položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany -
  centrální část města" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 028
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 77,1 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské
  péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 1 194,7 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon
  pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 029



  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 65. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. v rámci položky "Odměny a dary
  za práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z
  běžných transferů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 030
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 483,3 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na běžné výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 -
  Odbor informačních technologií).
  Návrh usnesení č. 031
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 3 340,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce
  914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 67. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 1 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění"
  (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 032
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 68. Zvýšení  předpokládaného zůstatku
  Sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 337 552,46 Kč dle
  skutečnosti k 31.12. 2019 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 68. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši 3 595 749,44 Kč z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce
  914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 033
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 69. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního
  fondu MmP ve výši 400 000,- Kč o 48 257,11 Kč dle skutečnosti k 31.12.
  2019 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Sociální fond MP" (správce 214 - Městská policie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 69. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši 15 384,36 Kč z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na běžné transfery položky "Sociální fond MP" (správce 214 -
  Městská policie).



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:24:12                          
  10. Dotace a VS o posk. dotací z Programu podpory cestovního ruchu  
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)



Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu subjektům
  uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou návrhu usnesení č. 1, a to
  ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory
  cestovního ruchu se subjekty uvedenými v příloze č. 1 usnesení č. 1
  bodu I. ve znění přílohy č. 2 - 6 návrhu usnesení č. 1.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory
  cestovního ruchu ve znění přílohy č. 2 - 6 návrhu usnesení č. 1.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 8. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:25:19                          
11. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlýchz usnesení ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            



  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 1 - 64.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:40:07                          
13. Návrh na prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozp.kázně
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      



  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně ve
  výši 505.010,19 Kč, které bylo uloženo spolku Tenisový klub Pernštýn
  1897 Pardubice z.s., IČO: 42939585, se sídlem U Stadionu 1652, 530 02
  Pardubice, platebním výměrem na penále za porušení rozpočtové kázně
  vydaným dne 10.12.2019 pod č.j. MmP 127844/2019.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  vydat a doručit spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s.,
  IČO: 42939585, se sídlem U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, rozhodnutí
  o prominutí povinnosti odvodu penále za porušení rozpočtové kázně dle
  bodu I. tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
  T.: 30.04.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:42:20                          



14. Poskytnutí daru a darovací smlouva Pardubické sportovní organizaci
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí daru spolku Pardubická sportovní organizace, z. s., IČO:



  60159910, se sídlem Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  ve výši 618.500 Kč na činnost spolku.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření darovací smlouvy s Pardubickou sportovní organizací, z. s.,
  IČO: 60159910, se sídlem Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít darovací smlouvu s Pardubickou sportovní organizací, z. s.,
  IČO: 60159910, se sídlem Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová, ved. OŠKS
  T.: 30.06.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:43:15                          
     15. Dodatek k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
  mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem: Pardubice, Pernštýnské
  náměstí 1, IČ: 00274046, a obcí Němčice, se sídlem: Němčice 96, 533 52
  Staré Hradiště, IČ: 00580589, jímž se prodlužuje splatnost části
  finančního příspěvku obce Němčice na dojíždějící žáky za období
  školního roku 2019/2020 ve výši 86.625,- Kč z původně sjednaného
  termínu 31.1.2020 na 31.7.2020. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
  mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské
  náměstí 1, IČ: 00274046, a obcí Němčice, se sídlem: Němčice 96, 533 52
  Staré Hradiště, IČ: 00580589, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve
  znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z: M. Charvát, primátor města
  I. Liedermanová, vedoucí OŠKS
  T: 30. 4. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:44:10                          
     16. VS o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            



  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši
  1.026.000 Kč z rozpočtu města, s žadatelem  SKP-Centrum, o.p.s., se
  sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění
  komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského
  azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na
  Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č.1 návrhu tohoto
  usnesení č. 1.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s



  žadatelem  SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02
  Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb
  poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s
  dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle
  přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
  Z: Bartošová Iva
  T: 31.3.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace v celkové
  výši 1.089.300 Kč z rozpočtu města, s žadatelem  SKP-Centrum, o.p.s.,
  se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na
  zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu
  Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve
  znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s
  žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02
  Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb
  poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově
  ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení
  č. 2.
  Z: Bartošová Iva
  T: 31.3.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:45:15                          
17. VS o posk.dotace z rozp. města na zajištění projektu "Ordinace praktického 
lékaře pro osoby ohrožené soc. vyloučením"
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            



  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč
  se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská
  Lhota - Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na realizaci projektu
  "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením",
  ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč
  se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská
  Lhota - Rabštejn 17, 537 01, IČO 28782089, na realizaci projektu
  "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením",
  ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.3.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

      XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.02.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          27.2.2020 19:55:04                          



                      18. Ulice Na Spravedlnosti                      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Omluven        
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic bere na vědomí informace související s
  ulicí Na Spravedlnosti.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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A. 1.      Průvodní zpráva
A. 1. 1.           Identifikační údaje

A. 1. 1. 1.      Údaje o stavbě

Stavba:                       Studie veřejného prostranství 

                                    Terminál Univerzita Pardubice

Druh stavby:              Rekonstrukce, revitalizace

Místo stavby: Pardubice - Polabiny

Katastrální území: Pardubice  (717657)

Stavební úřad: Pardubice

Kraj: Pardubický

Okres: Pardubice

Předpokládané zahájení stavby: není určeno
Předpokládané ukončení stavby: není určeno

Předpokládané investiční náklady: 18  mil.  Kč  +  DPH  (bude  upřesněno  v

dalších stupních projektové přípravy)

A. 1. 1. 2.         Údaje o žadateli ( investor, objednavatel )

Investor: Statutární město Pardubice

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice

                                   IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

zastoupení ve věcech smluvních: 

Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města Pardubic

zastoupení ve věcech technických: 

Jan Chvojka, ved. strategického plánu města Pardubic



A. 1. 1. 3.      Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: OPTIMA, s.r.o.  Vysoké Mýto

                                              Žižkova 738/IV,  566 01 Vysoké Mýto

                                             IČ: 15030709 DIČ: CZ15030709          

v zastoupení: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti

hlavní projektant:

Ing. Bohuslav Shejbal, AI Pozemních staveb, ČKAIT 0700216

jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí PD

Ing. Zbyněk Neudert, AI pro dopravní stavby, ČKAIT 0700316

Ing. arch. Martin Hájek, autorizovaný architekt, ČKA 00930

A. 1. 2.            Důvody pro pořízení studie

Studie se pořizuje z podnětu města Pardubice. Hlavním důvodem pořízení této

dokumentace  je  prověření  možnosti  úpravy  zastávek  městské  hromadné

dopravy a regionální dopravy při komunikaci č. 324 v ulici Hradecká, v městské

části  Polabiny,  přímo  navazující  na  nástupní  prostor  před  objekty  Univerzity

Pardubice  včetně  přilehlých  prostor  a  vyřešení  pěšího  pohybu  ve  vztahu

k cyklistům. V současné době tuto funkci řešené prostory v určité míře plní,

nejsou zde však zcela jasně vymezeny jednotlivé plochy pro dopravu v klidu, z

hlediska jednotlivých druhů dopravy je situace méně přehledná, chybí koncepce

celého prostoru, neuspokojivý stav je v případě technických prvků, veřejného

osvětlení, povrchů komunikací a ploch, mobiliář je nesourodý a nedostatečný co

se týká počtu jednotlivých prvků. Mnohdy je i ve špatném technickém stavu.

Vzhledem  k tomu,  že  se  jedná  o  poměrně  frekventované  zastávky  veřejné



dopravy, očekává se, že návrh zlepší nejenom funkčnost celého prostoru, ale i

jeho estetické vlastnosti. 

A. 1. 3.           Úkoly studie

Hlavními  úkoly  studie  je  návrh,  prověření  a  posouzení  možných  řešení

zastřešení  zastávek  po obou  stranách  komunikace  v ulici  Hradecké  a  jejich

komplexní řešení a uspořádání všech ploch a funkcí přímo v prostoru zastávek a

jejich  nejbližším  okolí,  na  východní  straně  také  v návaznosti  na  velkorysý

nástupní  prostor  do  Univerzity  Pardubice.  Záměrem  je  doplnění  prostoru

zastávek o zastřešení celého prostoru zastávek s výrazným posílením podmínek

pro  chodce,  cyklisty,  hromadnou  dopravu  a  doplnění  kvalitního  mobiliáře  a

zeleně. Úkolem studie je i jasné vymezení zpevněných ploch pro motorovou a

nemotorovou  dopravu,  potažmo  vymezení  ploch  pro  chodce  a  cyklisty  s

ohledem na stabilizaci ploch veřejné zeleně a jejich doplnění. 

A. 1. 4.         Výchozí údaje pro návrh, podklady

Pro zpracování studie bylo použito těchto podkladů :

 digitální technická mapa města Pardubic 

 katastrální data včetně pozemků v majetku města Pardubice

 územní plán města Pardubice

 zadání a požadavky na studii dané investorem

 příslušné a platné ČSN a technické podmínky

 konzultační a koordinační jednání 

A. 1. 5.            Stávající stav řešeného území

A. 1. 5. 1.  Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází  v  severovýchodní  části  města Pardubice v  městské

části  Polabiny.  Řešené území  je  zároveň částí  katastrálního území  Pardubice,



číslo  katastrálního  území  717651.  Řešené  území  zahrnuje  vlastní  prostor

zastávek městské a regionální veřejné dopravy a jejich nejbližšího okolí po obou

stranách komunikace v ulici Hradecká.

A. 1. 5. 2.  Charakteristika řešeného území - stávající stav

Řešené území

Délka zájmové lokality ve směru sever - jih je přibližně 110 m a skládá se ze

dvou rozdílných částí a to východní a západní. 

Západní část 

-  je dlouhá 110 m, v příčném profilu široká cca 16 m  zahrnuje zastávku ve

směru do centra města Pardubic. Je vymezená na východě komunikací v ulici

Hradecká,  na  západě  parkovými,  travnatými  plochami  s množstvím  vzrostlé

zeleně  navazující  na  zahradu  mateřské  školky,  na  jihu  podchodem  pod  ulicí

Hradecká a na severu křižovatkou ulic Hradecká a Poděbradská. 

Vlastní zastávka městské a regionální veřejné dopravy je nyní dimenzovaná na

tři autobusy. Zastávka je vybavená menším zastávkovým přístřeškem, který je

nedostatečný  co  se  týká  kapacity  na  počet  cestujících,  kteří  tak  v  případě

nepříznivého počasí musí stát mimo tento přístřešek. Není jasně vymezená pěší

a cyklistická doprava v místě zastávky a její návaznost na další zpevněné plochy.

V nedostatečné míře je potom zastávka vybavena prvky městského mobiliáře,

především  lavičkami,  odpadkovými  koši,  atd.  Chybí  spojnice  pro  pěší  od

zastávky směrem k objektu mateřské školky. 

Východní část 

- je dlouhá 110 m, v příčném profilu široká cca 35 – 40 m a obsahuje zastávku ve

směru z centra města. Je vymezená na západě komunikací v ulici Hradecká, na



východě  potom  zpevněnou  nástupní  plochou  před  objekty  Univerzity

Pardubice, na jihu podchodem pod ulicí Hradecká a na severu křižovatkou ulic

Hradecká  a  Poděbradská  a  travnatými  plochami  před  areálem  Univerzity

Pardubice. 

Zastávkový  záliv  je  v  současné  době  dimenzovaný  na  tři  autobusy.  Vlastní

prostor zastávky směrem z centra města je sice vybavena větším zastávkovým

přístřeškem. Ani ten však nestačí  svoji  kapacitou na daný počet cestujících v

případě nepříznivého počasí. Navíc přístřešek nepokrývá celý prostor zastávky

tak,  aby  se  cestující  dostal  z  pod  zastřešení  přímo  do  prostředku  veřejné

dopravy.  Stejně  jako  v  případě  zastávky  ve  směru  do  centra  i  zde  je

nedostatečný počet laviček a některé prvky mobiliáře chybí úplně. Zastávka je

doplněna o samostatně stojící novinový stánek. Opět nejsou jasně vymezené

plochy pro pěší a cyklisty v prostoru zastávky a jejím okolí včetně návaznosti na

další přilehlé zpevněné plochy.

A. 1. 6.            Navržený stav řešeného území

A. 1. 6. 1.  Koncepce urbanistického řešení

Urbanistická koncepce řešení je založena na rozvíjení daných principů a tradic

zastavění  města,  formování  jeho  území  a  respektování  jeho  přírodních  a

krajinných  kvalit  vycházející  z  územního  plánu  města  Pardubic.  Cílem

urbanistického  řešení  je  vytvořit  příjemný  veřejný  prostor  zastávek  formou

miniterminálu veřejné dopravy s vyšší estetickou hodnotou, který bude zároveň

funkční. 

Urbanistické  řešení  vychází  především  z  jasné  koncepce  pěší  a  cyklistické

dopravy,  což  umožní  v  návaznosti  na  to  stabilizaci  ploch  zeleně  a  jejich

rekultivaci, doplnění a případné rozšíření. 



Západní část 

-  zahrnuje  zastávku  ve  směru  do  centra  města  Pardubic.  V  návrhu  je  jasně

vymezen vlastní  prostor zastávky a to formou odlišného zadláždění  prostoru

velkoformátovou betonovou dlažbou. Celý prostor zastávky je zastřešený tak,

aby cestující mohli stát v případě nepříznivého počasí všichni pod zastřešením a

odtud  se  mohli  dostat  přímo  do  prostředku  veřejné  městské  a  regionální

dopravy. Zastávkový záliv je dimenzovaný na tři autobusy se stáním o délce 15,0

m.  Stání  jsou  doplněny  zastávkovými  označníky.  Zastávka  je  vybavena  v

dostatečném množství lavičkami a odpadkovými koši. Jasné oddělení pěšího a

cyklistického provozu je navrženo pouze jižně od zastávky v úseku podchodu

pod  komunikací  v  ulici  Hradecká  a  dále  podél  celé  zastávky,  kde  cyklistická

stezka probíhá západně podél celého zastávkového prostoru. V úseku podchodu

pod  komunikací  v  ulici  Hradecká  je  jasně  oddělená  obousměrná  cyklistická

stezka  od  chodníku  pro  pěší.  Na  západě  tato  přísná  segregace  pěšího  a

cyklistického  provozu  přechází  do  společné  stezky  se  smíšeným  provozem

chodců a cyklistů bez odděleného provozu. Tato stezka probíhá dále směrem na

sever a probíhá za prostorem zastávky, kde dále severně od zastávky přechází

na  stávající  stezku  se  společným  provozem  chodců  a  cyklistů  se  živičným

povrchem.  Cyklostezka  je  od  prostoru  zastávky  oddělena  zeleným  pásem  s

výsadbou travin a zároveň stěnami z pohledového betonu, které tvoří zároveň

zadní stěnu stojanů pro kola. Směrem od podchodu podél komunikace v ulici

Hradecká potom probíhá chodník určený pouze pro pěší. 

Východní část 

- obsahuje zastávku ve směru z centra města. V návrhu je opět jasně vymezen

vlastní  prostor  zastávky  a  to  formou  odlišného  zadláždění  prostoru

velkoformátovou betonovou dlažbou. Celý prostor i této zastávky je zastřešený



tak,  aby  cestující  mohli  stát  v  případě  nepříznivého  počasí  všichni  pod

zastřešením  a  odtud  se  mohli  suchou  nohou  dostat  přímo  do  prostředku

veřejné městské nebo regionální dopravy. Součástí prostoru zastávky je i široký

chodník pro pěší směřující od zastávky kolmo na objekty Univerzity Pardubice a

zadlážděný  stejnou  velkoformátovou  betonovou  dlažbou  jako  je  prostor

zastávky. Zastávkový záliv je dimenzovaný na tři autobusy se stáním o délce 15,0

m  a  je  zadlážděn  žulovými  kostkami  formátu  10  x  10cm  (drobná  kostka).

Jednotlivá stání jsou doplněna zastávkovými označníky. Zastávka je vybavena v

dostatečném množství lavičkami a odpadkovými koši. Oproti zastávce ve směru

do  centra  je  zastřešení  této  zastávky  doplněno  v  návrhu  malým  provozem

novinového stánku či rychlého občerstvení. V případě východní části Terminálu

Univerzita jsou zástěny řešené kolmo na komunikaci v ulici Hradecká tak, aby

byl  umožněn co nejméně nerušený průhled  na  objekty  univerzity.  Novinový

stánek  je  nedílnou  součástí  zastřešení  zastávkového  prostoru.  Variantně  lze

v dalších stupních PD tento stánek nahradit pouze volným prostorem částečně

opláštěné čekárny třeba i se sociálním zázemím. 

I  na  této  straně  komunikace  v  ulici  Hradecká  je  jasné  oddělení  pěšího  a

cyklistického provozu navrženo pouze jižně od zastávky v úseku podchodu pod

touto  komunikací  v  ulici  Hradecká.  Zde  je  jasně  oddělená  obousměrná

cyklistická stezka od chodníku pro pěší, která na východě před nástupní plochou

do  objektů  Univerzity  Pardubice  ústí  do  prostoru  se  společným  provozem

chodců a cyklistů bez odděleného provozu. Tato stezka se společným provozem

prochází  dál  na  sever  souběžně  s  celým  nástupním  prostorem,  prochází  po

západním okraji zpevněné plochy nástupního prostoru do objektů univerzity a

na severu se napojuje na stávající  stezku se společným provozem opatřenou

živičným  povrchem a  probíhající  podél  komunikace  v ulici  Hradecká.  Prostor

vlastní  zastávky  byl  po  dohodě  s investorem  rozšířen  pouze  v minimálním



rozsahu tak, aby zůstal v co největší míře na pozemcích města a nezasahoval

příliš na pozemky ve vlastnictví Univerzity Pardubice. Rozdělení ploch pouze pro

pěší a cyklisty včetně ploch a stezek se společným provozem chodců a cyklistů

je patrné ze situace urbanistického řešení. 

A. 1. 6. 2.      Koncepce architektonického řešení zastřešení

V rámci  studie  je  zastřešení  zastávek navrženo formou terminálu  městské a

regionální  veřejné  dopravy  a  to  zastřešením  celého  prostoru  zastávek.

Zastřešení je navrženo ve dvou odlišných variantách shodných jak pro východní,

tak i pro západní část. 

Varianta  2  vzhledově  vychází  z  řešení  zastřešení  Terminálu  A  a  navrženého

Terminálu B veřejné dopravy v prostoru před nádražím Českých drah. Jedná se o

ocelovou nosnou konstrukci  v  kombinaci  se  stěnami  z  pohledového betonu.

Ocelová  nosná  konstrukce  novinového  stánku  a  zastřešení  je  opláštěna

kompozitními  panely  typu  například  Alucobond  s  podhledem  opět  z

kompozitních panelů, případně dřevěných prken nebo lakovaného skla Lacobel.

Součástí  zastřešení  je  i  dostatečné  osvětlení  zastávek,  které  je  součástí

podhledu.  Varianta  1  jde  odlišnou  cestou  a  navrhuje  odlišnou  architekturu

zastřešení a to opět formou ocelové nosné konstrukce v kombinaci se stěnami z

pohledového  betonu.  Nosná  ocelová  konstrukce  je  v  horní  části  opláštěná

perforovanými deskami FunderMax Exterior s perforací kruhovými otvory různé

velikosti.  Zastřešení je provedeno soustavou valbových střech, schovaných za

vysokou  atiku.  Architektonicky  se  projeví  tato  sestava  valbových  střech  při

pohledu  z  pod  zastřešení.  Osvětlení  zastávky  je  potom  řešeno  nepřímým

osvětlením těchto valbových střech a jeho odrazem umělého světla na plochu

zastávky. Toto nepřímé osvětlení zároveň nasvětluje jednotlivé kruhové otvory,

což tvoří zajímavý estetický a architektonický efekt.  V případě objektu rychlého



občerstvení  a  novinového  stánku  je  jejich  ocelová  konstrukce  opláštěna

plechem v antracitovém odstínu, který tvoří rám kolem ploch stěn. Ty jsou ve

variantě  1  obloženy  dřevěným  obkladem  ze  svislých  prken  ze  sibiřského

modřínu. Ve variantě 2 jsou tyto stěny obloženy deskami FunderMax Exterior v

imitaci pohledového betonu. 

A. 1. 6. 3.     Mobiliář

Stávající  prvky městského mobiliáře jsou ve špatném technickém stavu,  jsou

značně nesourodé a navíc kapacitně nedostatečné.  Proto návrh předpokládá

nahrazení  stávajícího  mobiliáře  za  jednotné  prvky,  které  budou  mít  větší

estetickou hodnotu a budou technicky na vyšší užitné úrovni. Cílem je doplnit

řešený  prostor  novým  mobiliářem  s  jednotným  designem,  který  odpovídá

významu místa a jeho provozu. Jednotlivé prvky svým stylem korespondují  s

celkovým  architektonickým  výrazem.  Navrženy  jsou  jako  typové  prvky.

Spojujícím prvkem je zejména barevnost.   Zároveň se počítá s jeho doplnění

dalšími  prvky  dle  navržené  koncepce.  Nové  prvky  mobiliáře  jsou  navrženy

především v místech koncentrace pěšího pohybu a hlavně v prostoru zastávek.

Zde  jsou  navrženy  především  lavičky  doplněné  v  dostatečném  množství

odpadkovými  koši.  Vlastní  prostory  zastávek  jsou  doplněny  velkoplošnými

digitálními  tabulemi  s odjezdy  autobusů  MHD  a  regionální  dopravy.  Návrh

mobiliáře počítá  i  s  nárůstem cyklistické dopravy v řešeném území,  proto je

navrženo v návaznosti  na cyklistické stezky a plochy se společným provozem

chodců a cyklistů především v západní  části  doplnění  mobiliáře o stojany na

kola.  Součástí  mobiliáře  bude  i  orientační  systém  a  reklamní  a  informační

tabule.  Základní strukturu prvků pro sezení představují lavičky pevně kotvené

do základu. Konstrukce těchto typových laviček je z umělého kamene ve světle

šedém  odstínu.  Sedák  a  opěrák  jsou  z masivních  prken  z exotického  dřeva.



Všechny odpadkové koše jsou ocelové s povrchem v tmavošedé matné barvě.

Stojany na kola jsou tvořeny svařovanou ocelovou pásovinou v tmavě šedém

nátěru a horní vodorovný prvek je doplněn o pás z odolné gumy, která chrání

opřená kola před odřením. Jednotlivá nástupiště jsou vybavena zastávkovými

označníky v obou částech Terminálu vždy po dvou kusech od sebe vzdálených

cca 20,0 m. Nosný rám je ocelový, opatřený nástřikem v tmavě šedém odstínu.

V horní  části  je  osazena  podsvícená  značka  autobusové  zastávky  a  číslo

nástupiště spolu se zasklenou vitrínou na tištěný jízdní řád.

Tvarové a materiálové charakteristiky některých prvků mobiliáře  jsou uvedené

v následující tabulce.

OZNAČENÍ ZOBRAZENÍ POPIS

1
Lavička

lavička z umělého kamene ve světle
šedém odstínu na části  doplněná o
opěrák,  povrch  sedáku  a  opěráku
z masivního exotického dřeva

rozměr:
2 980 x 600 x 880 mm

15

2
Ochranná
mříž
stromu

zinkovaná  konstrukce  z  ohAbanAch
ocelovAch profilů v pohledovém stavu
včetně osazovacího rámu

0

3
Odpadkov
ý koš

ocelová  zinkovaná  kostra  opatřená
nástřikem  práškového  vypalovacího
laku  nese  opláštění  z  ocelového
zinkovaného  plechu  v odstínu  RAL
7021

rozměry:
315 x 315 x 1 075 mm

12



4
Stojan na
kola

zinkovaná  ocelová  konstrukce
opatřená  nástřikem  práškového
vypalovacího  laku  v odstínu  RAL
7021,  v  horní  části  ochranný pás z
odolné gumy

rozměr:
1 005 x 50 x 650 mm

8

5
Zastávkov
ý označník

nosný  rám  ocelový  opatřený
nástřikem  práškového  vypalovacího
laku  v odstínu  RAL  7021,  v horní
části podsvícená značka autobusové
zastávky a číslo nástupiště spolu se
zasklenou  vitrínou  na  tištěný  jízdní
řád

rozměr: 
600 x 120 x 2 800 mm

4

6
Informační
tabule

exteriérová  digitální  jednostranná
informační  tabule  s odjezdy
autobusových  spojů  regionální
dopravy  a  autobusů  MHD,  ocelová
konstrukce  opatřená  práškovým
vypalovacím  lakem  v odstínu  RAL
7021

2

A. 1. 6. 4.   Veřejné osvětlení

Veškerá navržená veřejná prostranství, komunikace a zpevněné plochy musejí

být  osvětleny  veřejným  osvětlením.  Hlavní  páteřní  komunikace  procházející

řešeným  prostorem  je  osvětlena  stávajícími  svítidly  veřejného  osvětlení  na

sloupech  výšky  12  m.  Ta  budou  zachována.  Vlastní  prostor  zastávek  jak  ve

směru z centra, tak ve směru do centra města bude osvětlen venkovními svítidly



s krytím minimálně IP 44 zabudovanými v podhledech zastřešení jako součást

objektu zastřešení. Podél ploch pro pěší, ploch se společným provozem chodců

a cyklistů i podél cyklistickým stezek budou nově doplněna parková sloupová

svítidla výšky 4,2 m. Zde je s ohledem na požadavek menší intenzity osvětlení

než v případech komunikací je navržen interval osvětlovacích bodů 18 - 20 m. 

 Všechny  zdroje  VO  jsou  předpokládány  v  provedení  LED.  V  dalším  stupni

projektové  dokumentace  bude  intenzita  navrženého  osvětlení  dokladována

světelným výpočtem a diagramem intenzity osvětlení.

A. 1. 6. 5.   Veřejná zeleň

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude proveden dendrologický

průzkum  stávajících  vzrostlých  stromů  v  rámci  řešeného  území  a  zároveň

polohopisné doměření umístění jednotlivých stromů, jelikož podklad v podobě

technické  mapy  města  neobsahuje  současný  stav  zeleně  v  území.  Pilířem

sadových úprav území se stanou stávající vzrostlé stromy. Návrh počítá s jejich

využitím a pouze doplněním podél pěších tras. Jako doplnění jsou zde navrženy

stromy s nižším vzrůstem a to do výšky maximálně 4,0 - 5,0m. Stromy tak mají

za úkol poskytnout v tomto prostoru stín v letních měsících. Jsou zde navrženy

stromy s nižším vzrůstem do výšky maximálně 4,0 - 5,0m. Stromy mají za úkol

poskytnout  v  tomto  prostoru  stín  v  letních  měsících.  Stromy  zde  budou

vysazeny do ochranných mříží. Další  prostoru před objekty Univerzity Pardubice

v  rámci  nástupní  plochy  budou  vysazeny  nové  stromy  v  počtu  7  ks  do

ochranných mříží. V nejbližším okolí prostoru zastávek je navržena nižší zeleň ve

formě keřů a hustých travin.

A. 1. 7.          Etapizace stavby  



Realizace stavby je rozdělena předběžně v rámci zpracování studie na dvě na

sebe  navazující  etapy.  Postup  realizace  se  předpokládá  ve  směru  od  méně

finančně náročného západního úseku po východní úsek , který bude finančně

náročnější.
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REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ TABULE

TERMINÁL UNIVERZITA PARDUBICE

SITUACE
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
LEGENDA :

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

OBJEKTY STÁVAJÍCÍ

PLOCHY MOTOROVÉ DOPRAVY - KOMUNIKACE
- ŽIVIČNÝ POVRCH

PLOCHY ZASTÁVEK MHD - PLOCHY PRO PĚŠÍ
- VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA

PLOCHY ZASTÁVKOVÝCH ZÁLIVŮ - PLOCHY PRO
MOTOROVOU DOPRAVU - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ

PLOCHY SE SMÍŠENÝM PROVOZEM PĚŠÍ + CYKLISTÉ
- ŽIVIČNÝ POVRCH

PLOCHY PRO PĚŠÍ
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

RELIÉFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA
- BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

CYKLISTICKÉ STEZKY - PLOCHY PRO CYKLISTY
- ŽIVIČNÝ POVRCH

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ

OBRYS ZASTŘEŠENÍ ZASTÁVEK

STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZELEŇ STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÁ

LEGENDA MOBILIÁŘE :

PARKOVÁ LAVIČKA

STOJAN NA KOLA

SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DVOURAMENNÝ

SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ JEDNORAMENNÝ

ODPADKOVÝ KOŠ

ZASTÁVKOVÝ OZNAČNÍK

DIGITÁLNÍ VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ
SYSTÉM - ODJEZDY MHD + BUS
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B. Propočet nákladů

Akce: Miniterminál Univerzita Pardubice - Studie

1. Všeobecné položky

- Geodetické zaměření 20.000,- Kč

- Inženýrsko-geologicky a hydrogeologický průzkum 30.000,- Kč

-Archeologický dozor 10.000,- Kč

- Vytyčení stavby, geometrický plán 20.000,- Kč

            - Projektová dokumentace, AD              600.000,- Kč

- Technický dozor investora           150.000,- Kč

- Informační tabule, fotodokumentace 30.000,- Kč

- Ostatní 70.000,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

930.000,- Kč

2. Stavební objekty

Hlavní objekt (pravá strana při výjezdu na HK)

- zastavěná plocha: 12,30 x 3,20) = 40,0m2

- zastřešení: 48,40 x 10,76 =  521,0m2

- předpokládané náklady:

              (40,0 x 20.000) + (521,0 x 8.000)  = 5.000tis. Kč

Zastřešení vpravo na vjezdu od Hradce Králové

- zastřešení  42,40 x 6,50 = 275,0m2

- předpokládané náklady  275 x (6.000 + 3.000) = 2.500tis. Kč

Chodníky, cyklostezka, zpevněné plochy

750m2 x 2.800,- = 2.100tis. Kč

Zastávková stání

500m2 x 3.000,- = 1.500tis. Kč

Veřejné osvětlení

35 x 35.000,- 1.220tis. Kč

Přípojky - elektro, vodovodní, kanalizační          cca 400tis. Kč

Sadové a vegetační úpravy 1.200m2 x 400,-    480tis. Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem, stavební část           13.200tis. Kč



3. Mobiliář

Lavičky 15 ks x 89.000,- = 1.335.000,- Kč

Osazení laviček 15 ks x 1.000,- = 15.000,- Kč

Jednostranné digitální velkoplošné tabule 2 ks 100.000,- Kč

Odpadkové koše včetně spodní stavby a osazení 12 ks x 9.000,- 108.000,- Kč

Reklamní a informační podsvícené tabule 6 ks x 42.000,- = 252.000,- Kč

Zastávkový označník 4 ks x 22.000,- = 88.000,- Kč

Stojany na kola včetně spodní stavby a osazení 8 ks x 4.000,- =     32.000,- Kč

Orientační systém včetně spodní stavby a osazení 120.000,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 2.050.000,- Kč

4. Rezerva 1.850.000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové předpokládané náklady, bez DPH 18.000.000,- Kč

  

Vysoké Mýto 01/2020 Ing. Bohuslav Shejbal
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Doplňující materiál pro jednání ZmP dne 27.2.2020 
 

 
Úprava zprávy č. 5 - Jednací řád ZmP 

 
V návaznosti na projednání zprávy „Jednací řád ZmP“ na jednání rady města dne 24.2.2020 dochází ke 
změně předložené přílohy usnesení - „Vyznačení změn v Jednacím řádu Zastupitelstva města 
Pardubic“, a to v čl. 4 odst. 1, čl. 7 odst. 9 a čl. 9 odst. 1. Dochází k níže uvedeným úpravám původně 
předloženého materiálu, formou vyžluceného (a současně přeškrtnutého či vytučněného) textu. 
 
Změna v čl. 4 odst. 1: 

Čl. 4 
Zahájení jednání zastupitelstva 

(1) Člen zastupitelstva je povinen po svém příchodu do jednací místnosti vždy zapnout své hlasovací 
zařízení. Člen zastupitelstva je povinen při opuštění svého místa v sále, kde jednání zastupitelstva 
probíhá, jednacího sálu vypnout své hlasovací zařízení. Člen zastupitelstva je povinen svůj 
předpokládaný pozdní příchod či předpokládaný odchod před řádným ukončením jednání oznámit 
organizačnímu oddělení. 

 
Změna v čl. 7 odst. 9 

Čl. 7 
Hlasování 

(9) Postup návrhové komise  
a) Před hlasováním o věcných návrzích na usnesení návrhová komise v případě, že dojde několik 
návrhů, tyto rozdělí na návrhy doplňující a pozměňující. Poté návrhová komise navrhne způsob 
hlasování, při zohlednění věcného obsahu navržených usnesení, vzájemných logických souvislostí 
a stanoviska předkladatele ve smyslu čl. 5 odst. 1, věta druhá. 
b) K hlasování předloží nejprve návrhy pozměňující, a to tak, že je přečte všechny v opačném 
pořadí, než v jakém byly podány a poté o nich ve stejném pořadí, v jakém byly čteny, dává po 
jednom hlasovat. O původním návrhu bude tedy hlasováno jako o posledním.  
c) Doplňující návrhy utřídí návrhová komise podle toho, který návrh doplňují. Ty návrhy, které 
směřují k doplnění základního návrhu, předloží zastupitelstvu k hlasování, přičemž jejich pořadí 
stanoví tak, aby na sebe navazovaly.  
d) Návrh na zamítnutí podaného návrhu není samostatným návrhem a tedy se o něm samostatně 
nehlasuje.  
e) Vylučuje-li přijatý pozměňující či doplňující návrh nebo protinávrh původní návrh či jiný 
pozměňující či doplňující návrh, o těchto návrzích se již nehlasuje. Není-li takové vyloučení zřejmé, 
rozhodne o tom zastupitelstvo hlasováním. 

f) V případě sporu rozhodne o způsobu hlasování zastupitelstvo. 

 
Změna v čl. 9 odst. 1: 
 

Čl. 8Čl. 9  
Diskuse 

 (1) Hostům a veřejnosti předsedající jednání umožní vystoupení v prostoru vyhrazeném pro 
přednesení diskusního příspěvku.  

(1) Bod „Diskuse“ je zařazen jako pevný bod jednání zastupitelstva v předem určeném čase. 
Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Bod „Diskuse“ je určen jak pro příspěvky 
občanů (čl. 8), tak pro příspěvky členů zastupitelstva.  





Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené ZmP ke schválení 

         1 098 300 Kč 

1 Friends Agency s.r.o. 4542258 Friends Fest ano neinvestiční ano   5 200 000 Kč        450 000 Kč 66,5 250 000 Kč

2 RETROMĚSTEČKO s.r.o. 4754425 Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů a 
bezpečnostních složek ano neinvestiční ano   3 000 000 Kč        500 000 Kč 58,5 190 000 Kč

3 Yashica Events a.s. 7306041 Létofest Pardubice 2020 ano neinvestiční ano   5 835 000 Kč        200 000 Kč 65,5 100 000 Kč

4 Pigs production s.r.o. 29091667 Fresh Festival ano neinvestiční ano   3 200 000 Kč        400 000 Kč 67,5 190 000 Kč

730 000 Kč

5 Sport Motion s.r.o. 5107776 SUP Pardubice ano investiční ne      757 000 Kč        250 000 Kč 53,0 150 000 Kč

150 000 Kč

PPCR k 1. 1. 2020 1 098 300 Kč
Dotace předložené RmP ke schválení 218 000 Kč 880 300 Kč
Dotace předložené  ZmP ke schválení 880 000 Kč 300 Kč
Převod zůstatku z PPCR 2019 19 000 Kč
Zůstatek 19 300 Kč

Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 2020
Program podpory cestovního ruchu k 1. 1. 2020

AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ Název akce - projektu Splnění 

formálních kritérií
Investiční/neinvestiční 

dotace De minimis Navrhované 
prostředky 

Investiční/neinvestiční 
dotace

ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace

Celkem získaných 
bodů - minimální 
počet pro nárok 
na dotaci - 45/90 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ Název akce - projektu Splnění 

formálních kritérií 
Navrhované 
prostředky De minimis

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace 

Celkem získaných 
bodů - minimální 
počet pro nárok 
na dotaci - 40/80 



Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

Přiřazeno OJ Název Odst Původní KT Text úkolu Zodp. osoba Komentář 
KV

1 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/1935/2014 
(13089)

1 31.12.2019 ZmP schvaluje 1.z usnesení ZmP ze dne 18.9.2007 č. 
427 Z/2007 vyjmutí p.p.č. 188/3 k.ú.Černá za Bory.
2.prodej části p.p.č. 188/3 pouze o výměře cca 1011 
m2 (dle GP č. 559-84/2014 p.p.č. 188/26 o výměře 
767 m2, p.p.č. 188/29 o výměře 244 m2), části p.p.č. 
188/10 o výměře cca 11 m2 (dle GP č. 559-84/2014 
p.p.č.188/30 o výměře 11 m2) k.ú. Černá za Bory 
společnosti STARZONE a.s., IČ 27509923, se sídlem 
Pardubice, Hradecká 545, za cenu 300,-Kč/m2 + DPH 
v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, za podmínky OŽP a OHA 
uvedené v důvodové zprávě.
Z: Vladimíra Pilná
T: 30.9.2015

Macela 
Miroslav

ok

2 Pilař 
Martin

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/311/2015 
(14934)

1 31.12.2019 ZmP schvaluje prodej bytových jednotek, které 
zůstaly v majetku města v domech, kde byly bytové 
jednotky prodány jejich nájemcům dle usnesení 
zastupitelstva města č. 1080 Z/2008 a 2163 Z/2010 
dle postupu, který je přílohou tohoto usnesení. Z: 
Ing. Ivana Srbová, vedoucí oddělení správy bytových 
domů a nebytových prostor OMI
T: průběžně

ok

3 Moravec 
Martin

OD Úkol na základě 
usnesení 
ZM/324/2015 
(15548)

2 30.9.2017 ZmP ukládá uzavřít smlouvu o převodu technické 
infrastruktury (komunikace, chodník, přístřešek TKO, 
veřejné osvětlení). Z: Martin Moravec T: 30.9.2016

ok

4 Pilař 
Martin

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1084/2016

1 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Stanoví konečný 
termín prodeje zbylých bytových jednotek, které jsou 
prodávány dle postupu, schváleného jeho usnesením 
č. ZM/311/2015 ze dne 29. 6. 2015 na termín 31. 12. 
2019.
Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI
T: 31. 12. 2019

Pilař Martin ok

8. 1. 2020 15:33 Pilař Martin:
 Do 31. 12. 2019 využili možnosti odkupu 4 nájemci 
zbytkových bytových jednotek. Vzhledem k uplynutí 
stanovené lhůty je navrhováno vyřazení úkolu z 
evidence.

2. 1. 2020 10:25 Moravec Martin:
 převzato do 30.9.2017

8. 1. 2020 15:32 Pilař Martin:
 Do 31. 12. 2019 využili možnosti odkupu 4 nájemci 
zbytkových bytových jednotek. Vzhledem k uplynutí 
stanovené lhůty je navrhováno vyřazení úkolu z 
evidence.

Komentář

20. 12. 2019 9:49 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 27.9.2019, právní 
účinky vkladu ke dni 11.10.2019. Úkol splněn.
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Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

5 Pilař 
Martin

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1084/2016

1 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Stanoví konečný 
termín prodeje zbylých bytových jednotek, které jsou 
prodávány dle postupu, schváleného jeho usnesením 
č. ZM/311/2015 ze dne 29. 6. 2015 na termín 31. 12. 
2019.
Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI
T: 31. 12. 2019

Pilař Martin ok

6 Pilař 
Martin

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1084/2016

1 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Stanoví konečný 
termín prodeje zbylých bytových jednotek, které jsou 
prodávány dle postupu, schváleného jeho usnesením 
č. ZM/311/2015 ze dne 29. 6. 2015 na termín 31. 12. 
2019.
Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI
T: 31. 12. 2019

Pilař Martin ok

7 Pilař 
Martin

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1084/2016

1 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Stanoví konečný 
termín prodeje zbylých bytových jednotek, které jsou 
prodávány dle postupu, schváleného jeho usnesením 
č. ZM/311/2015 ze dne 29. 6. 2015 na termín 31. 12. 
2019.
Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI
T: 31. 12. 2019

Pilař Martin ok

8 Pilař 
Martin

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1084/2016

1 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Stanoví konečný 
termín prodeje zbylých bytových jednotek, které jsou 
prodávány dle postupu, schváleného jeho usnesením 
č. ZM/311/2015 ze dne 29. 6. 2015 na termín 31. 12. 
2019.
Z: Ivana Srbová, vedoucí oddělení OMI
T: 31. 12. 2019

Pilař Martin ok

8. 1. 2020 15:33 Pilař Martin:
 Do 31. 12. 2019 využili možnosti odkupu 4 nájemci 
zbytkových bytových jednotek. Vzhledem k uplynutí 
stanovené lhůty je navrhováno vyřazení úkolu z 
evidence.

8. 1. 2020 15:35 Pilař Martin:
 Do 31. 12. 2019 využili možnosti odkupu 4 nájemci 
zbytkových bytových jednotek. Vzhledem k uplynutí 
stanovené lhůty je navrhováno vyřazení úkolu z 
evidence.

8. 1. 2020 15:35 Pilař Martin:
 Do 31. 12. 2019 využili možnosti odkupu 4 nájemci 
zbytkových bytových jednotek. Vzhledem k uplynutí 
stanovené lhůty je navrhováno vyřazení úkolu z 
evidence.

8. 1. 2020 15:36 Pilař Martin:
 Do 31. 12. 2019 využili možnosti odkupu 4 nájemci 
zbytkových bytových jednotek. Vzhledem k uplynutí 
stanovené lhůty je navrhováno vyřazení úkolu z 
evidence.
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9 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1565/2017

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
smlouvy o bezúplatných převodech na část p.p.č. 
2649/5 o výměře cca 106 m2 k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 
00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice 
a na část p.p.č. 103/11 o výměře cca 37 m2, část 
p.p.č. 103/33 o výměře cca 69 m2 k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví spolku Ekocentrum PALETA, z.s., IČ 
64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené 
Předměstí, Pardubice.
Z: Miroslav Macela, vedoucí OPPN, OMI
T: 31.3.2018

Macela 
Miroslav

ok

10 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2767/2018

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej částí pozemků označených jako 
p.p.č. 2082/57 o výměře cca 13 m2 a p.p.č. 2082/60 
o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Pardubice, se 
Společenstvím vlastníků bytových jednotek v domě 
č.p. 2414, Macanova ul. Pardubice, IČO 25988514.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2019

Macela 
Miroslav

ok

11 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2791/2018

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 1295/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Pardubice s 
Karlem Burešem, nar. 28.4.1960, trvale bytem 
Husova 674, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2019

Macela 
Miroslav

ok

12 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/2808/2018

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 
458/10 o výměře 44 m2 v k.ú. Nemošice s Markem 
Novotným, nar. 23. 1. 1980, a Mgr. Hany Novotné, 
nar. 5. 4. 1977, oba trvale bytem Josefa Ressla 2265, 
Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2019

Macela 
Miroslav

ok

3. 12. 2019 12:02 Pilná Vladimíra:
 Zrušeno usnesením č. Z/938/2019.

3. 12. 2019 12:01 Pilná Vladimíra:
 Zrušeno usnesením č. Z/937/2019.

2. 1. 2020 7:30 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 20.11.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 6.12.2019. Úkol splněn.

2. 1. 2020 7:50 Pilná Vladimíra:
 Smlouvy o bezúplatných převodech uzavřeny dne 
11.9.2019 s právními účinky vkladu ke dni 
12.9.2019. Úkol splněn.
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13 Chvojka Jan Úkol na základě 
usnesení - 
Z/174/2019

4 30.9.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá připravit 
uzavření dohody o společném postupu při zástavbě 
prostoru stavby Terminál B se společností EUROBIT 
REAL a.s., IČO 27443752.
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS
T: 30. 9. 2019

ok

14 Hrdá 
Bohuslava

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/260/2019

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá odboru 
majetku a investic zrealizovat prodej pozemku 
označeného jako stavební parcela č. parc. st. 2779 ( 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 
418 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené 
Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 1380, 
vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, 
Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Nejnižší podání bude činit 100% z ceny v místě a čase 
obvyklé určené znaleckým posudkem.
Z: Srbová Ivana
T: 31. 12. 2019

Srbová Ivana ok

15 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/393/2019

52 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 670/3 o výměře 522 m2, v k.ú. Trnová, s 
Římskokatolickou farností Rosice nad Labem, IČO 
64242978.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

16 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/393/2019

54 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemků označených jako 
p.p.č. 1455/43 o výměře 12 m2, p.p.č. 1457/2 o 
výměře 65 m2, p.p.č. 2696/4 o výměře 51 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, s Josefem Forštem, nar. 27.1.1941, 
trvale bytem Dolní Čermná č.p. 51, a Jarmilou 
Hanušovou, nar. 10. 7. 1947, trvale bytem Pod Vinicí 
2840, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

7. 1. 2020 12:31 Hrdá Bohuslava:
 Zrušeno usnesením č. Z/660/2019 ze dne 
20.6.2019. Prosím vyřadit ze sledování.

13. 1. 2020 15:51 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 9.12.2019 s právními 
účinky vkladu dne 13.12.2019. Úkol splněn.

13. 12. 2019 5:54 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva s p. Forštem uzavřena dne 7.11.2019 
s paní Hanušovou dne 8.11.2019 s právními účinky 
vkladu dne 15.11.2019, Úkol splněn

11. 12. 2019 12:59 Chvojka Jan:
 Dohoda o společném postupu byla uzavřena před 
podáním žádosti o vydání UR.
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17 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/393/2019

56 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemků označených jako 
p.p.č. 886/39 o výměře 79 m2, p.p.č. 886/40 o 
výměře 28 m2, p.p.č. 1138/8 o výměře 285 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, se společností Lidl Česká republika 
v.o.s., IČO 26178541.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

18 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/393/2019

58 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemků označených jako 
p.p.č. 5207/16 o výměře 3.019 m2, p.p.č. 5207/19 o 
výměře 166 m2, vše v k.ú. Pardubice, s Janem 
Aschenbrennerem, nar. 23. 1. 1979, trvale bytem 
Balbínova 364/17, Hejčín, Olomouc, a Jiřím 
Aschenbrennerem, nar. 12. 11. 1938, trvale bytem 
Štěrkoviště 1294, Otrokovice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

19 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/393/2019

62 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 5207/12 o výměře 119 m2, v k.ú. Pardubice, s 
Petrem Danihelkou, nar. 26. 10. 1961, trvale bytem 
Kunětická 26, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

21. 11. 2019 6:01 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 16.10.2019 s právními 
účinky vkladu dne 22.10.2019. Úkol splněn.

15. 11. 2019 10:33 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva s p. Janem Aschenbrennerem 
uzavřena dne 9.10.2019 s právními účinky vkladu 
16.10.2019. úkol splněn

3. 1. 2020 10:58 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 4.12.2019 s právními 
účinky vkladu dne 5.12.2019. Úkol splněn
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20 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/393/2019

65 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 625/2 o výměře 651 m2, v k.ú. Trnová, s 
Alešem Bártou, nar. 7. 9. 1966, trvale bytem 
Bohdanečská 9, Pardubice, Sabinou Doležalovou nar. 
17. 6. 1967, trvale bytem Bělobranské náměstí 132, 
Pardubice, Michaelou Musilovou, nar. 24. 3. 1966, 
trvale bytem Jiránkova 2098, Pardubice, Milanem 
Rálišem, nar. 28 1. 1938, trvale bytem Zelená 426, 
Pardubice, Petrem Rálišem, nar. 7. 9. 1945, trvale 
bytem Kokešova 145, Pardubice, Yvonou Vaňkovou, 
nar. 9. 4. 1940, trvale bytem Holubova 921, 
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

21 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/397/2019

2 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 8793-
25/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako 
p. p. č. 3710/56 o výměře 16 m2 (vznik z p. p. č. 
3710/8) v k.ú. Pardubice se společností Lonkova 
Point s.r.o., IČO 05457106.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

22 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/393/2019

68 31.3.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 670/2 o výměře 1.068 m2, v k.ú. Trnová, s 
Alenou Částkovou, nar. 10. 8. 1953, trvale bytem 
Pohřebačka 43, Opatovice nad Labem, a Karlem 
Kubelkou, nar. 9. 1. 1949, trvale bytem Pohřebačka 
2, Opatovice nad Labem. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020

Macela 
Miroslav

ok

23 Šnejdrová 
Petra

OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/455/2019

3 30.11.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z 
Programu podpory bezbariérovosti ve znění přílohy 
č. 2 - 4 usnesení č. 2.
Z: Mgr. Ivana Liedermanová
T: 31. 8. 2019

ok

15. 11. 2019 10:09 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva s paní Musilovou uzavřena adne 
9.10.2019 s právními účinky vkladu dne 16.10.2019
Kupní smlouva s paní Vaňkovou uzavřena dne 
16.10.2019 s ´právními účinky vkladu dne 
16.10.2019
Kupní smlouva s paní Doležalovou uzavřena dne 
7.10.2019 s právními účinky vkladu dne 10.10.2019
Úkol splněn
Macela Miroslav (06.11.2019 7:19):
 Kupní smlouva s p. Rálišem Petrem uzavřena dne 
7.10.2019 s právními účinky vkladu dne 10.10.2019
Kukpní smlouva s p. Rálišem Milanem uzavřena dne 
2.10.2019 s právními účinky vkladu dne 10.10.2019.
Úkol splněn částečně.
Macela Miroslav (31.10.2019 12:36):
20. 12. 2019 9:48 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 27.9.2019, právní 
účinky vkladu ke dni 5.11.2019. Úkol splněn.

15. 11. 2019 6:19 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva s paní Částkovou uzavřena dne 
7.10.2019 s právními účinky vkladu dne 16.10.2019. 
Kupní smlouva s p. Kubelkou uzavřena dne 
3.10.2019 s právními účinky vkladu dne 16.10.2019. 
Úkol splněn

2. 12. 2019 7:20 Šnejdrová Petra:
 Smlouva o poskytnuU dotace uzavřena, dotace 
vyplacena. 
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24 Pilná 
Vladimíra

Úkol na základě 
usnesení - 
Z/458/2019

2 30.4.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 58/4 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Dražkovice 
nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně 
ochranného pásma se společností Dopravní podnik 
města Pardubic a.s., IČO 63217066.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

Macela 
Miroslav

ok

25 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/466/2019

2 30.4.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 3753 o výměře 4.229 m2 v k.ú. Pardubice s 
Jonathanem Mezerou, nar. 11. 8. 1969, trvale bytem 
Bělehradská 273, Polabiny, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

Macela 
Miroslav

ok

26 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/468/2019

2 30.4.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemků označených jako st.p.č. 
86/1 o výměře 276 m2, p.p.č. 117/4 o výměře 251 
m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 117/3 o 
výměře 102 m2, p.p.č. 119/1 o výměře 40 m2 a 
p.p.č.628/10 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Rosice nad 
Labem, se společností Runcorn corp s.r.o., IČO 
06142656.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

Macela 
Miroslav

ok

27 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/470/2019

2 30.4.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej částí pozemku označeného jako 
p.p.č. 3638/4 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Pardubice se 
Společenstvím vlastníků domu čp. 99 K Rozvodně, 
Pardubice, IČO 05753333.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

Macela 
Miroslav

ok

20. 12. 2019 9:53 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 27.9.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 14.10.2019. Úkol splněn.

13. 12. 2019 8:04 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 13.11.2019 s právními 
účinky vkladu dne 13.11.2019

9. 1. 2020 10:53 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 20.11.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 4.12.2019. Úkol splněn.

13. 1. 2020 15:56 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 5.12.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 19.12.2019. Úkol splněn.
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28 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/473/2019

2 30.4.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 723/25 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Pardubice, 
se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu 
Dašická čp. 1198, 1199, 1200, Pardubice, IČO 
25980858.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

Macela 
Miroslav

ok

29 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/475/2019

2 30.4.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 154/18 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví statutárního města Pardubice se 
společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 
63217066.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2020

Macela 
Miroslav

ok

30 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/567/2019

2 31.5.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 
491/11 o výměře 1.324 m2 a p.p.č. 491/20 o výměře 
1.000 m2, vše v k.ú. Pardubičky, se společností 
TOMEGAS s.r.o., IČO: 25174363.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 5. 2020

Macela 
Miroslav

ok

31 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/570/2019

2 31.5.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 
3702/24 o výměře 304 m2 v k.ú. Pardubice s MUDr. 
Abdullou Almaghrebi, nar. 21. 1. 1970, a Mgr. Alicí 
Almaghrebi, nar. 3. 5. 1976, oba trvale bytem Karla 
Šípka 571, Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 5. 2020

Macela 
Miroslav

ok

32 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/630/2019

2 30.6.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 73/36 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pardubičky s 
Manuelou Kaupovou, nar. 14. 2. 1971, trvale bytem 
Zelená 378, Pardubičky, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2020

Macela 
Miroslav

ok

20. 12. 2019 9:54 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 27.9.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 14.10.2019. Úkol splněn.

20. 12. 2019 9:55 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 11.9.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 29.10.2019. Úkol splněn.

9. 1. 2020 8:47 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 7.11.2019 správními 
účinky vkladu ke dni 11.11.2019. Úkol splněn.

9. 1. 2020 9:57 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 27.11.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 17.12.2019. Úkol splněn.

9. 1. 2020 9:10 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 6.12.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 12.12.2019. Úkol splněn.
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33 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/631/2019

2 30.6.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 
694/33 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice s Kristinou 
Černohousovou, nar. 10. 1. 1977, trvale bytem 
Staňkova 1543, Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2020

Macela 
Miroslav

ok

34 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/632/2019

2 30.6.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 
420/12 o výměře 46 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic s 
Václavem Štefčekem, nar. 11. 6. 1953, trvale bytem 
Hostovice 38, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2020

Macela 
Miroslav

ok

35 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/633/2019

2 30.6.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 
p.p.č. 440/4 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Pardubičky s 
Lenkou Gregorovou, nar. 23. 1. 1988, a Jaroslavem 
Gregorou, nar. 5. 5. 1983, oba trvale bytem Arnošta z 
Pardubic 2606, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2020

Macela 
Miroslav

ok

36 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/639/2019

2 30.6.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
smlouvu na odkoupení části pozemku označeného 
jako p.p.č. 259/2 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Svítkov 
s Jarmilou Prostřední, nar. 5. 5. 1947, trvale bytem 
Obce Ležáků 507, Chrudim.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 6. 2020

Macela 
Miroslav

ok

37 Mazuch Jan VIP Úkol na základě 
usnesení - 
Z/628/2019

1 30.9.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá svým 
zástupcům v dozorčí radě společnosti HC DYNAMO 
Pardubice předložit vyhodnocení finančního plánu na 
sezónu 2019/2020, který byl prezentován na 
pracovním semináři zastupitelů města Pardubic dne 
10. 6. 2019.
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora
T: září 2019

Mazuch Jan ok14. 11. 2019 11:23 Pětíková Jana:
Vyhodnocení finančního plánu na sezónu 
2019/2020 bylo předloženo a projednáno na 
semináři zastupitelů dne 26. 9. 2019.

13. 1. 2020 14:53 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 27.11.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 18.12.2019. Úkol splněn.

9. 1. 2020 8:52 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 4.11.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 25.11.2019. Úkol splněn.

9. 1. 2020 9:42 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 3.12.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 9.12.2019.

3. 1. 2020 11:48 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 28.11.2019 s právními 
účinky vkladu dne 2.12.2019. Úkol splněn
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38 Stránská 
Michaela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/863/2019

2 8.10.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
D6131/00119/19 dle přílohy č. 1 tohoto návrhu 
usnesení.
Z: Iva Bartošová
T: 8.10.2019

Bartošová Iva ok

39 Jiráková 
Nikola

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/846/2019

5 1.10.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá podepsat 
jménem statutárního města Pardubic dotační 
smlouvy dle bodu I. až V. usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 1.10.2019

Charvát 
Martin

ok

40 Pilná 
Vladimíra

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/740/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 
296/2 o výměře 201 m2, p.p.č. 297/2 o výměře 526 
m2, p.p.č. 297/3 o výměře 25 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 218/2 o výměře cca 600 m2, 
vše v k.ú. Staré Čívice se společností Agro Trade, 
zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 
48154962.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

Macela 
Miroslav

ok

41 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/748/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 2742/149 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice s 
Petrou Plachou, nar. 5. 11. 1979, trvale bytem 
Dašická 435, Pardubice, Lenkou Nachtmannovou, 
nar. 9. 8. 1972, trvale bytem Dašická 1852, 
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

Macela 
Miroslav

ok

42 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/749/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 2318/53 o výměře 115 m2 v k.ú. Pardubice s 
Dagmar Crkalovou, nar. 1. 5. 1966, trvale bytem V 
Ráji 1273, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

Macela 
Miroslav

ok

13. 1. 2020 14:36 Pilná Vladimíra:
 Kupní smlouva uzavřena dne 4.12.2019 s právními 
účinky vkladu ke dni 16.12.2019. Úkol splněn.

13. 12. 2019 8:27 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 18.11.2019 s právními 
účinky vkladu dne 19.11.2019. Úkol splněn

3. 1. 2020 12:23 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 4.12.2019 s právními 
účinky vkladu dne 5.12.2019. Úkol splněn.

 14.01.2019 9:19 Michale Stránksá:                    
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
D6131/00119/19 byl v termínu uzavřen.

18. 11. 2019 8:40 Jiráková Nikola:
 Dotační smlouvy byly podepsány. Zveřejněny byly 
dne 7.11.2019.
Žádám o vyřazení z evidence.
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43 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/750/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 2386/31 o výměře 34 m2 v k.ú. Pardubice s 
Jitkou Vondrákovou, nar. 14. 4. 1958, trvale bytem 
28. října 117, Příbram VII.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

Macela 
Miroslav

ok

44 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/751/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 2386/53 o výměře 8 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví Jaroslava Hermanovského, nar. 27. 10. 
1954, trvale bytem Mezi Potoky 1422/39, Hostivař, 
Praha 10.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

Macela 
Miroslav

ok

45 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/752/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 2387/44 o výměře 51 m2 v k.ú. Pardubice s 
Blankou Cibulkovou, nar. 19. 5. 1949, trvale bytem 
Brozanská 43, Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

Macela 
Miroslav

ok

13. 12. 2019 8:16 Macela Miroslav:
 Kupní smoluva uzavřena dne 19.11.2019 s právními 
účinky vkladu dne 19.11.2019. Úkol splněn

3. 1. 2020 12:36 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 2.12.2019 s právními 
účinky vkladu dne 2.12.2019. Úkol splněn. 

13. 12. 2019 7:22 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva s paní Cibulkovou uzavřena dne 
13.11.2019 s právními účinky vkladu dne 
13.11.2019. Úkol splněn
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46 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/753/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
smlouvu o bezúplatném převodu dle geometrického 
plánu č. 772-92/2017 nově vzniklých pozemků 
označených jako p.p.č. 626/18 o výměře 1 m2 (vznik 
z pozemku označeného jako p.p.č. 626/1), p.p.č. 
626/19 o výměře 69 m2 (vznik z dílu „c“ o výměře 31 
m2 odděleného z pozemku označeného jako p.p.č. 
626/1 a dílu „d“ o výměře 38 m2 odděleného z 
pozemku označeného jako p. p. č. 626/6), p.p.č. 
626/6 o výměře 45 m2 (vznik z pozemku označeného 
jako p.p.č. 626/6), p.p.č. 636/10 o výměře 27 m2, 
p.p.č. 636/11 o výměře 33 m2, p.p.č. 636/12 o 
výměře 35 m2, p.p.č. 636/13 o výměře 35 m2, p.p.č. 
636/14 o výměře 18 m2 (vznik z pozemku 
označeného jako p.p.č. 636/2), p.p.č. 636/15 o 
výměře 202 m2 (vznik z dílu „b“ o výměře 59 m2 
odděleného z pozemku označeného jako p.p.č. 626/1 
a z dílu „a“ o výměře 143 m2 odděleného z pozemku 
označeného jako p.p.č. 636/2), p p č. 636/16 o 
výměře 474 m2 (vznik z dílu „h“ o výměře 78 m2 
odděleného z pozemku označeného jako p.p.č. 626/1 
a z dílu „g“ o výměře 396 m2 odděleného z pozemku 
označeného jako p.p.č. 636/2), vše k. ú. Nemošice, a 
to se všemi součástmi a příslušenstvím, a smlouvu o 
bezúplatném převodu stavby komunikace pro pěší 
umístěné na pozemku označeném jako p. p. č. 
636/16 v délce 40 m k. ú. Nemošice, se všemi 

Macela 
Miroslav

ok

47 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/754/2019

2 30.9.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 
p.p.č. 1021/2 o výměře 1.517 m2 v k.ú. Lány na 
Důlku s Ing. Ludmilou Dvořákovou, nar. 10. 2. 1946, 
trvale bytem Trmická 848/10, Prosek, Praha 9, Doc. 
MUDr. Marií Linduškovou, CSc., nar. 14. 4. 1948, 
trvale bytem Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 
Praha 6.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2020

Macela 
Miroslav

ok

3. 1. 2020 13:16 Macela Miroslav:
 darovací smlouva uzavřena dne 2.12.2019 s 
právními účinky vkladu dne 5.12.2019. Úkol splněn.

27. 12. 2019 13:14 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 21.11.2019 s právními 
účinky vkladu dne 27.11.2019. Úkol splněn.
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48 Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení - 
Z/873/2019

2 31.10.2020 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 
smlouvu na odkoupení stavby bez čp/če - garáže 
stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 7007/32 v 
k.ú. Pardubice s Jaroslavem Hruškou, nar. 16. 11. 
1928, trvale bytem Jilemnického 2216, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 10. 2020

Macela 
Miroslav

ok

49 Kopecký 
Ondřej

OKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/931/2019

3 30.11.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
darovací smlouvu s Pardubickou sportovní organizací, 
z. s., IČO: 60159910, se sídlem Pernerova 1490, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ve znění dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Z.: I. Liedermanová, ved. OŠKS
T.: 30.11.2019

Liedermanov
á Ivana

ok

50 Ožďanová 
Marcela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/932/2019

3 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace ve výši 3 000 000 Kč z Programu podpory v 
sociální a zdravotní oblasti se subjektem Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s., se sídlem: Kyjevská 44, 532 
03 Pardubice, IČO 27520536, na realizaci projektu 
"Obnova očního operačního mikroskopu Pardubické 
nemocnice", která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 
1.
Z: Iva Bartošová
T: 31. 12. 2019

Bartošová Iva ok

51 Harvánkov
á Jana

OKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/613/2019

18 30.6.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Odboru 
školství, kultury a sportu připravit návrhy na odvod 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele v 
celkové výši Kč 1.945,8 tis. z rozpočtu jednotlivých 
základních škol ve výši jimi přijatých příspěvků na 
dojíždějící žáky od obcí.
Z: I. Liedermanová
T: 30.6.2019

Liedermanov
á Ivana

ok

13. 1. 2020 15:28 Macela Miroslav:
 Kupní smlouva uzavřena dne 28.11.2019 s právními 
účinky vkladu dne 13.12.2019. Úkol splněn

7. 11. 2019 9:30 Kopecký Ondřej:
 Smlouva uzavřena a dar vyplacen.

6. 11. 2019 8:59 Harvánková Jana:
 úkol splněn - Usnesením Zastupitelstva města 
Pardubic č. Z/613/2019 ze dne 30. 5. 2019 bylo 
uloženo odboru školství, kultury a sportu připravit 
návrhy na odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši Kč 1.945,8 tis. z rozpočtu 
jednotlivých základních škol ve výši jimi přijatých 
příspěvků za dojíždějící žáky od obcí. Finanční 

17. 12. 2019 12:21 Ožďanová Marcela:
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální 
dotace ve výši 3 000 000 Kč z Programu podpory v 
sociální a zdravotní oblasti se subjektem Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s., se sídlem: Kyjevská 44, 532 
03 Pardubice, IČO 27520536, na realizaci projektu 
"Obnova očního operačního mikroskopu Pardubické 
nemocnice", byla uzavřena 6. 12. 2019. 
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52 Hoffman 
Filip

Úkol na základě 
usnesení - 
Z/928/2019

1 31.10.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje podání 
žádosti o poskytnutí dotace na projekt Revize 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ve 
výši 202 675,- Kč pro účely pokrytí části nákladů na 
aktualizaci Strategie Hradecko-pardubické 
aglomerace 21+ (dále jen „Strategie 21+“), a to od 
statutárního města Hradec Králové. Celkové 
rozpočtové náklady projektu jsou 405 350,- Kč. Návrh 
žádosti o poskytnutí dotace a návrh Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace tvoří přílohy tohoto 
usnesení.

ok

53 Hoffman 
Filip

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/928/2019

2 31.10.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá podepsat 
žádost o poskytnutí dotace ve znění dle přílohy č. 1 
usnesení č. 1. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
T: 31.10.2019

ok

54 Ožďanová 
Marcela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/967/2019

3 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace ve výši 104 260 Kč z Programu podpory v 
sociální a zdravotní oblasti se subjektem 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, 
se sídlem: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, IČO 
69172196, na realizaci projektu "ZZS Pardubického 
kraje - 8 ks kancelářské křeslo pro Zdravotnické 
operační středisko", která je přílohou č. 1 návrhu 
usnesení č. 1.
Z: Iva Bartošová
T: 31. 12. 2019

Bartošová Iva ok

55 Kopecký 
Ondřej

OSKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/968/2019

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace z Programu podpory sportu č. 
D1734/00010/19 se subjektem BK Pardubice a. s., 
IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Z.: Mgr. I. Liedermanová, vedoucí OŠKS
T.: 31.12.2019

Liedermanov
á Ivana

ok

17. 12. 2019 12:23 Ožďanová Marcela:
Vveřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální 
dotace ve výši 104 260 Kč z Programu podpory v 
sociální a zdravotní oblasti se subjektem 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, 
se sídlem: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, IČO 
69172196, na realizaci projektu "ZZS Pardubického 
kraje - 8 ks kancelářské křeslo pro Zdravotnické 
operační středisko, byla uzavřena 6. 12. 2019.

10. 12. 2019 12:06 Kopecký Ondřej:
 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace byl 
uzavřen 04.12.2019.

12. 11. 2019 8:51 Hoffman Filip:
 žádost o poskytnutí dotace na projekt Revize 
Strategie ITI byla předložena

12. 11. 2019 8:53 Hoffman Filip:
 žádost o poskytnutí dotace byla podepsána 
31.10.2019
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56 Dvořák 
Lukáš

OKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/965/2019

3 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
investiční dotace se spolkem Tenisový klub Pernštýn 
1897 Pardubice z.s., IČO: 42939585 se sídlem U 
Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
na projekt „Přemístění tenisových kurtů“ dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí OŠKS 
T: 31.12.2019

Liedermanov
á Ivana

ok

57 Víznerová 
Daniela

OSV Úkol na základě 
usnesení - 
Z/966/2019

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
Dodatek č. 1 dle bodu I. tohoto usnesení se 
subjektem Péče o duševní zdraví, z.s., se sídlem: 
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, IČO 64242218, 
na realizaci projektu "Centrum duševního zdraví 
Pardubice" ve znění, které tvoří přílohu číslo 1 tohoto 
usnesení
Z: Iva Bartošová
T: 31.12.2019

Bartošová Iva ok

58 Šebestyáno
vá Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/953/2019

1 5.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá I. podepsat 
Smlouvu o převodu akcií a Smlouvu o úschově 
umožňující převod akcií společnosti HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBIC a.s. na město Pardubice (oba 
smluvní návrhy jsou přílohami návrhu usnesení č. 3, 
odst. d) této zprávy). 
II. podepsat Smlouvu o poskytnutí zápůjčky ve výši 5 
mil. Kč společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBIC a.s., IČ 601 12 476, která je přílohou 
návrhu usnesení č. 6 této zprávy. 
Z: primátor města 
T: 27. 11. 2019 

ok10. 12. 2019 8:00 Šebestyánová Kamila:
ad I. Smlouva o převodu akcií a Smlouva o úschově 
byly podepsány dne 5. 12. 2019.
ad II. Smlouva o poskytnutí zápůjčky byla 
podepsána dne 3. 12. 2019.

16. 12. 2019 6:44 Dvořák Lukáš:
 Smlouva uzavřena 04.12.2019, úkol splněn, návrh 
na vyřazení z evidence. 

9. 12. 2019 11:13 Víznerová Daniela:
 Dodatek dotační smlouvy Péče o duševní zdraví, z.s. 
na projekt "Centrum duševního zdraví Pardubice" 
byl podepsán dne 09.12.2019.
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59 Míča 
Miroslav

OZP Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1046/2019

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování služeb - Služby 
svozu a odstraňování odpadu -mezi Statutárním 
městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou 
společností Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, 
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, kterým se s 
účinností ke dni 1. 1. 2020 mění původní část A. 
přílohy smlouvy nově označená jako „Objem prací na 
kalendářní rok 2020, a to ve znění, které je přílohou 
tohoto usnesení. 

Z: Ing. Helena Dvořáčková
T: 31.12. 2019

Míča 
Miroslav

ok

60 Pelikán 
Tomáš

DPmP 
a.s.

Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1034/2019

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
Dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících dle odst. I tohoto usnesení.
T: 31.12.2019
Z: Tomáš Pelikán, DpmP a.s.

Pelikán 
Tomáš

ok

61 Šebestyáno
vá Kamila

ORS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1047/2019

1 20.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje uzavření 
dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 29. 
12. 2017 uzavřené se společností Rozvojový fond 
Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, 
třída Míru 90, Zelené Předměstí, ve výši 986.000,- Kč 
na pokrytí nákladů spojených s provozem MFA. 
Návrh dohody o narovnání je přílohou tohoto 
usnesení.

ok

62 Kopecký 
Ondřej

OKS Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1051/2019

3 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace se subjektem AUTO MOTO KLUB ZLATÁ 
PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČO: 42939097, sídlo: 
Motoristů 300, Svítkov, 530 06 Pardubice, na 
odstranění závad ocelových konstrukcí tribun 
plochodrážního stadionu Zlatá přilba dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.
Z.: Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS
T.: 31.12.2019

Liedermanov
á Ivana

ok2. 1. 2020 10:21 Kopecký Ondřej:
 Smlouva byla uzvařena a dotace vyplacena.

2. 1. 2020 8:36 Míča Miroslav:
 Město Pardubice podepsalo smlouvu jako druhý 
smluvní partner v pořadí dne 20. 12. 2019. 
Usnesení splněno.

2. 1. 2020 11:47 Pelikán Tomáš:
Dodatek byl před 31.12.2019 podpesán oběma 
smluvními stranami. 

30. 12. 2019 10:28 Šebestyánová Kamila:
 Dohoda o narovnání byla podepsána dne 17. 12. 
2019, vyrovnávací platba byla převedena dne 18. 
12. 2019.
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63 Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1044/2019

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb 
(Služba svícení) mezi Statutárním městem Pardubice, 
IČ 271046, a akciovou společností Služby města 
Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice. 
Z: Ing. Martin Charvát
T: 31.12.20119

Bureš Pavel ok

64 Bureš Pavel OD Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1045/2019

2 31.12.2019 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služby (Služby 
provozu světelně signalizačních zařízení) mezi 
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a 
akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. 
Z: Ing. Martin Charvát
T:31.12.2019

Bureš Pavel ok

2. 1. 2020 7:40 Bureš Pavel:
 Smlouva uzavřena k 31.12.2019

2. 1. 2020 7:42 Bureš Pavel:
 Smlouva uzavřena k 31.12.2019
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1 

Smlouva o zápůjčce 
a zástavní smlouva k movité věci 

podle ustanovení § 2390 a násl. a § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Statutární město Pardubice  
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-326561/0100 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2. Atletický klub-AC Pardubice, spolek  

sídlo: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice   
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.  L 543 
IČ: 15050599 
zastoupený: Pavlem Strnadem, předsedou spolku 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2900100794/2010 
(dále jen „vydlužitel“) 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku ve výši 
300.000,-- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) k účelu uvedenému v čl. III. této smlouvy,                   
a to převodem na účet vydlužitele č. 2900100794/2010 nejpozději do 10 kalendářních dnů         
od účinnosti této smlouvy. 

 
2. Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100 

nejpozději do 31. 12. 2020.  
 

 
III. Účelovost zápůjčky 

 
1. Vydlužitel se zavazuje, že poskytnutou zápůjčku použije výhradně za účelem financování 

provozních výdajů spolku Atletický klub-AC Pardubice, spolek, a to v období od obdržení 
zápůjčky, nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

2. Pro případ, že by vydlužitel použil na základě této smlouvy poskytnuté prostředky k jinému 
účelu, než který je uveden v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je povinen vrátit zapůjčené finanční 
prostředky v plném rozsahu zapůjčiteli do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
zapůjčitele k jejich vrácení, nejdéle však do doby uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

 
3. Vydlužitel se zavazuje vždy nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byla 

vydlužitelem zápůjčka použita dohodnutým způsobem, předložit zapůjčiteli příslušné 
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dokumenty, kterými lze tuto skutečnost prokázat, jakož i poskytnout veškerou součinnost 
nezbytnou k ověření účelového použití zápůjčky a správnosti předložených dokladů.  
 

4. Pokud vydlužitel neposkytne zapůjčiteli požadované doklady a eventuální součinnost podle 
předchozího odstavce, má zapůjčitel právo vyzvat písemně vydlužitele k vrácení zápůjčky        
před termínem dohodnutým v čl. II. odst. 2 této smlouvy a vydlužitel je povinen                            
do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zápůjčku zapůjčiteli v plném rozsahu splatit, 
nejdéle však do doby uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a to na účet zapůjčitele uvedený     
v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
 

5. Kontaktní osobou za zapůjčitele je Ing. Petra Dvořáková, ekonomický odbor Magistrátu města 
Pardubic, e-mail: petra.dvorakova@mmp.cz, tel.: 466 859 474.  

 
 

IV. Úroky z prodlení 
 

V případě prodlení vydlužitele se splacením zápůjčky v termínu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy nebo 
s jejím předčasným vrácením z důvodů uvedených v čl. III. této smlouvy je zapůjčitel oprávněn 
požadovat po vydlužiteli úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy (§ 1970 obč. zákoníku 
a nař. vlády č. 351/2013 Sb.).  
 
 

V. Zajištění dluhu 
 
1. K zajištění dluhu vydlužitele dle této smlouvy o zápůjčce ve výši 300.000,-- Kč vč. příslušenství 

blíže specifikovanému v čl. II. odst. 1 této smlouvy se smluvní strany, tj. zapůjčitel jakožto 
zástavní věřitel a vydlužitel jakožto zástavní dlužník a zástavce, dohodly na zřízení zástavního 
práva k movité věci, a to k doskočišti na skok o tyči a pojízdnému krytu v celkové pořizovací ceně 
ve výši 460.000,-- Kč, které se nachází v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I (dále také 
„zástava“). 
 

2. Smluvní strany se s ohledem na účel použití zástavy dohodly, že zástava nebude odevzdána 
zapůjčiteli jakožto zástavnímu věřiteli, ani třetí osobě do opatrování a zůstane v držení 
vydlužitele.  Zástavní právo k zástavě namísto jejího odevzdání vznikne jejím znamením, tj. tak, 
že zástava bude označena jako zastavená. Bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy bude 
zástava vydlužitelem označena kovovými štítkem o rozměrech minim. 7x3 cm s textem 
„Zastaveno ve prospěch statutárního města Pardubice“. Kovový štítek, který obstará na své 
náklady vydlužitel, bude viditelně umístěn na předmětu zástavy. Nejpozději do 5 kalendářních 
dnů po provedení označení zástavy je vydlužitel povinen zapůjčiteli provedení označení zástavy 
prokazatelně doložit.  
 

3. Vydlužitel je oprávněn zástavu používat, je však povinen o ni pečovat jako řádný hospodář            
a zdržet se všeho, čím by se zástava přičiněním vydlužitele zhoršila na úkor zapůjčitele. Stane-li 
se jednáním vydlužitele hodnota zástavy nedostatečnou, je povinen takto sníženou zástavu 
přiměřeně doplnit.   
 

4. Nesplní-li vydlužitel dluh specifikovaný v čl. II odst. 2 této smlouvy řádně a včas, je zapůjčitel 
oprávněn do výše, které dosahovala pohledávka s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy, 
uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo prodejem z volné ruky za cenu, 
za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a čase 
dle odborného posouzení. Zapůjčitel je oprávněn ze zpeněženého výtěžku uspokojit rovněž své 
náklady vzniklé v souvislosti s realizací zástavního práva.  
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5. Zapůjčitel je oprávněn zástavu zpeněžit nejdříve po uplynutí 30 dnů po prokazatelném doručení 

oznámení vydlužiteli o započetí výkonu zástavního práva.  
  
 

VI. Ostatní ustanovení 
 

Vydlužitel bere na vědomí, že v případě prodlení se splacením zápůjčky dle této smlouvy nelze           
do doby jejího úplného splacení uzavřít mezí ním coby příjemcem na straně jedné a zapůjčitelem 
coby poskytovatelem na straně druhé jakoukoliv smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice, neboť dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubic nelze poskytnout dotaci žadateli, který má ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
nesplněné závazky po splatnosti vůči statutárnímu městu Pardubice.   
  

 
VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran           

a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že zapůjčitel bezodkladně po uzavření této smlouvy ji odešle                
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu                  
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění této smlouvy 
zapůjčitel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

občanského zákoníku). Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů 
fyzických osob.  

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku s účinky 
případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit 

přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy ČR v souladu s ustanoveními 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží         

po jednom. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný,      

že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
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V Pardubicích dne:  
 
 
Za zapůjčitele:         Za vydlužitele: 
 
 
 
 
 
……..………….……………                                                ……………………………                           
Ing. Martin Charvát                       Pavel Strnad 

 
 
                                                        
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                                 ze dne   
 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí  1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice  
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
jako “dárce“ na straně jedné 
 
a 
 
Pardubická sportovní organizace, z.s.  
sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 60159910 
zastoupený: Pavlem Majerem, předsedou spolku 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2800993361/2010 
jako „obdarovaný“ na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

darovací smlouvu 
 

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Dárce se tímto zavazuje poskytnout bez nároku na protiplnění, za níže dohodnutých podmínek, 

obdarovanému jako dar finanční prostředky ve výši 618.500,- Kč (slovy: 
šestsetosmnácttisícpětsetkorunčeských) určené na provozní náklady obdarovaného (dále jen 
„dar“).  

 
2. Dárce se zavazuje převést obdarovanému dar bezhotovostním převodem na účet obdarovaného 

vedený u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800993361/2010, a to do 10 dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy.  

 
3. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se jej použít výhradně k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto 

článku smlouvy.  
 

4. Použije-li obdarovaný dar k jinému než dohodnutému účelu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, 
smlouva okamžitě pozbývá své účinnosti a obdarovanému vzniká povinnost vrátit dar dárci do 10 
kalendářních dnů od doručení výzvy dárce k jeho vrácení. 

 
 
 



II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
 

2. Smluvní strany se dohodly, že dárce bezodkladně po uzavření této smlouvy ji odešle k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy dárce 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouva bude uveřejněna bez podpisů fyzických osob.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 občanského zákoníku).  
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
ani do 90 dnů ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

 
5. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
7. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat 

text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.  

 
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za dárce:  Za obdarovaného: 
 
 
 
 
 
 
……………..…………………………………………… ……………..…………………………………………… 
           Ing. Martin Charvát      Pavel Majer 
primátor statutárního města Pardubice               předseda Pardubické sportovní organizace, z.s. 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2020 ze dne 27.2.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



DODATEK Č. 1 DOHODY O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 
uzavřené v souladu s ust. § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) 
a v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platné znění (dále jen „správní řád“) 

 
Smluvní strany:  
 
1. statutární město Pardubice  

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
(dále jen „město Pardubice“) 

 
a 
 
2. obec Němčice  

sídlo: Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště 
IČ: 00580589 
zastoupená: Jaroslavem Štěpánkem, starostou obce 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 31026561/0100 
(dále jen „obec Němčice“)  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

dodatek č. 1  
dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,  

jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, IČ: 48161047, se sídlem 
Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 53002 Pardubice 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Dne 28.3.2018 uzavřelo město Pardubice a obec Němčice dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, 
na základě které smluvní strany vytvořily společný školský obvod za účelem zajištění podmínek pro 
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu, resp. v případě cizince s místem 
pobytu, na území obce Němčice (dále jen „Dohoda“).  

 
2. Součástí Dohody je rovněž ujednání o povinnosti obce Němčice uhradit vždy nejpozději do 31.1. 

daného školné roku městu Pardubice coby zřizovateli Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, na 
každé dítě uvedené v odst. 1 tohoto článku a umístěné v této základní škole dohodnutý finanční 
příspěvek. Pro období školní roku 2019/2020 činí celková výše finančních příspěvků 173.250,- Kč.  

 



3. Z důvodu přechodné finanční tísně požádala obec Němčice o prodloužení splatnosti části finančních 
příspěvků, čemuž město Pardubice vyhovělo, proto smluvní strany přistupují k uzavření 
následujícího dodatku č. 1 Dohody.  

II. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly, že obec Němčice je povinna uhradit finanční příspěvek dle čl. II. Dohody za 
období školního roku 2019/2020 v celkové výši 173.250,- Kč takto: 
a) částku ve výši 86.625,- Kč (slovy: osmdesátšesttisícšestsetdvacetpět korun českých) do 31.1.2020 

(ke dni uzavření tohoto dodatku již byla tato částka uhrazena),  
b) částku ve výši 86.625,- Kč (slovy: osmdesátšesttisícšestsetdvacetpět korun českých) do 31.7.2020,  
a to bezhotovostním způsobem na účet města Pardubice uvedený v záhlaví tohoto dodatku.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a 

účinná. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 

tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-
li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  
 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 

stvrzují svým podpisem. 
 

7. Tento dodatek byla schválen Zastupitelstvem statutárního města Pardubice ze dne 27.2.2020 
usnesením Z/../2020. 

 
8. Tento dodatek byla schválen Zastupitelstvem obce Němčice ze dne 19. 2. 2020 usnesením č. 

6/2020. 
    _________________________           _____________________ 
             Ing. Martin Charvát Jaroslav Štěpánek 
primátor statutárního města Pardubic starosta obce Němčice 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1         
  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /xxxxx/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
kontakt:  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   
kontakt:  

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z147/2018 (Směrnice č. 
14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 26.01.2017 pod č. Z/1514/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na období roku 2020 z rozpočtu města 

Pardubic v celkové výši 1 098 300 Kč (slovy: jeden milion devadesát  osm tisíc tři sta korun českých) na 
komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově 
ulici v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový dům a noclehárna pro 
muže, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci ze dne 30.1.2017. Částky na jednotlivé 
sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou částí této smlouvy. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy.  

 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 21.12.2019  a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 128684/2019,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  8.1.2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  



 

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 
úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce. 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace,  



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování podmínek, za kterých je dotace poskytována.  
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za 
neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce,  

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a) ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 



 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
   

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 



 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a příjemce 

jeden výtisk. 
 

 
Přílohy: č. 1 - 2  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2020  
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 27.02.2020  

Jana Procházková, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 1 601 450,00 190 700,00

1.1 Materiálové náklady celkem 218 200,00 30 300,00

potraviny 4 400,00 800,00

kancelářské potřeby 18 700,00 2 500,00

pohonné hmoty 24 200,00 4 000,00
ostatní materiálové náklady 104 900,00 14 000,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

66 000,00 9 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 1 321 650,00 157 900,00

     1.2.1 energie 233 200,00 42 400,00

     1.2.2 opravy a udržování 198 000,00 20 000,00

     1.2.3 cestovné 8 800,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 881 650,00 95 500,00

                právní a ekonomické služby 385 000,00 55 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

199 100,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 40 700,00 5 500,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 256 850,00 35 000,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 61 600,00 2 500,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 61 600,00 2 500,00

2. Osobní náklady celkem 3 405 750,00 480 600,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 5 007 200,00 671 300,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 1 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro muže
1.1.2020-31.12.2020

Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 650 586,00 107 460,00

1.1 Materiálové náklady celkem 217 586,00 13 760,00

potraviny 70 000,00 0,00

kancelářské potřeby 12 000,00 3 600,00

pohonné hmoty 7 000,00 1 800,00
ostatní materiálové náklady 63 586,00 6 360,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

65 000,00 2 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 429 000,00 93 700,00

     1.2.1 energie 140 000,00 43 800,00

     1.2.2 opravy a udržování 30 000,00 12 000,00

     1.2.3 cestovné 1 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 258 000,00 37 900,00

                právní a ekonomické služby 120 000,00 17 400,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

33 000,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 1 000,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 104 000,00 20 500,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 4 000,00 0,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 4 000,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 1 220 614,00 319 540,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 1 871 200,00 427 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 2 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro muže
1.1.2020-31.12.2020

Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /xxxxx/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
kontakt:  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   
kontakt:  

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z147/2018 (Směrnice č. 
14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 26.01.2017 pod č. Z/1514/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na období roku 2020 z rozpočtu města 

Pardubic v celkové výši 1 026 000 Kč (slovy: jeden milion dvacet šest tisíc korun českých) na komplex 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi čp. 
803 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový 
dům, noclehárna a krizová pomoc, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci ze dne 
30.1.2017. Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou 
částí této smlouvy. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 21.12.2019 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 128686/2019,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  8.1.2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  



 

 
 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace,  



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování podmínek, za kterých je dotace poskytována.  
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za 
neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce,  

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a) ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
   

 



 

5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 
dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 



 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a příjemce 
jeden výtisk. 

 
 
Přílohy: č. 1 - 2  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2020  
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 27.02.2020  

Jana Procházková, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

 

Příloha č. 1 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 3 503 100,00 188 200,00

1.1 Materiálové náklady celkem 520 600,00 49 300,00

potraviny 27 900,00 2 600,00

kancelářské potřeby 117 700,00 11 000,00

pohonné hmoty 21 400,00 2 000,00
ostatní materiálové náklady 257 300,00 24 700,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

96 300,00 9 000,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 2 841 200,00 127 500,00

     1.2.1 energie 626 000,00 32 000,00

     1.2.2 opravy a udržování 96 300,00 0,00

     1.2.3 cestovné 14 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 2 104 900,00 95 500,00

                právní a ekonomické služby 963 000,00 50 000,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

654 900,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 8 600,00 800,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 478 400,00 44 700,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 141 300,00 11 400,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 141 300,00 11 400,00

2. Osobní náklady celkem 5 480 300,00 511 800,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 8 983 400,00 700 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

1.1.2020-31.12.2020
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 332 436,00 60 816,00

1.1 Materiálové náklady celkem 80 436,00 14 016,00

potraviny 45 000,00 8 000,00

kancelářské potřeby 3 000,00 0,00

pohonné hmoty 2 000,00 2 000,00
ostatní materiálové náklady 20 436,00 2 416,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

10 000,00 1 600,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 252 000,00 46 800,00

     1.2.1 energie 50 000,00 16 800,00

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 1 000,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 200 000,00 30 000,00

                právní a ekonomické služby 130 000,00 24 200,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

34 000,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 1 000,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 35 000,00 5 800,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 0,00 0,00

2. Osobní náklady celkem 895 764,00 180 184,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 1 228 200,00 241 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 2 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro ženy
1.1.2020-31.12.2020

Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020



 

 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti
Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - neregistrované služby
Žadatel

Název projektu

Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 214 472,00 21 377,00

1.1 Materiálové náklady celkem 65 972,00 3 177,00

potraviny 25 000,00 2 600,00

kancelářské potřeby 3 000,00 0,00

pohonné hmoty 2 000,00 0,00
ostatní materiálové náklady 29 972,00 577,00
       Vybavení DHM [1] nad 40 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00
       Vybavení DDHM [2] do 40 000 Kč vypište slovně: 
prostředky na pořízení a obnovu drobného hmotného 

6 000,00 0,00

1.2 Nemateriálové náklady celkem 146 500,00 16 200,00

     1.2.1 energie 30 000,00 6 100,00

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00

     1.2.3 cestovné 500,00 0,00

     1.2.4 ostatní služby 115 000,00 10 100,00

                právní a ekonomické služby 75 000,00 7 700,00

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

9 000,00 0,00

                pořízení DDNM [3] do 60 000 Kč vypište 
slovně:aktualizace software 1 000,00 0,00

ostatní služby, spoje, školení a kurzy 30 000,00 2 400,00

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 2 000,00 2 000,00

odpisy, daně a poplatky, pojištění odpovědnosti 2 000,00 2 000,00

2. Osobní náklady celkem 558 128,00 63 623,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 772 600,00 85 000,00

[1] DHM - dlouhodobý hmotný majetek
[2] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
[3] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 3 - Rozpočet uznatelných nákladů na rok 2020

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Krizová pomoc

1.1.2020-31.12.2020
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2020

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2020
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
Smlouva     

o poskytnutí dotace č. D 6131/               /20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
         Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. 
 sídlo: Rabštejnská Lhota – Rabštejn 17, 537 01  
 IČO: 28782089 
 bankovní spojení: 1230811399/0800 
 zastoupený: Vladimírem Zbytkem, jednatelem společnosti  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci schválenou dne 10. 1. 
2019 usnesením č. R/287/2019 poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci 
ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu 
s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  

http://www.pardubice.eu/
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IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2020 ve výši 200 

000 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „Ordinace praktického lékaře pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením“ (dále jen „projekt“).  Dotace bude určena na úhradu provozních a osobních 
nákladů vzniklých příjemci dotace v souvislosti s poskytováním zdravotní péče osobám ohroženým 
sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným a dalším osobám, které řeší svou nepříznivou sociální 
situaci za podpory poskytovatelů sociálních služeb. 
 

2. Za provozní náklady (uznatelné výdaje) se považuje jednak zdravotnický materiál (např. obvazy, 
desinfekce, jednorázové rukavice) nehrazený ze systému veřejného zdravotního pojištění a dále náklady 
nemateriální povahy, tj. nájemné za prostory ordinace na základě podnájemní smlouvy s SKP - CENTREM 
o.p.s. a energie spojené s užíváním prostor. Za osobní náklady se považují mzdové výdaje na lékaře/lékařku 
a zdravotní sestru. Částky na úhradu provozních a osobních nákladů jsou konkretizovány v rozpočtu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že dotace bude vyplacena ve čtyřech částkách po 50 000 Kč. První platbu 

poskytovatel poukáže příjemci do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, druhou platbu do 30. 04. 
2020, třetí platbu do 31. 07. 2020, čtvrtou platbu do 31. 10. 2020, a to bankovním převodem na účet 
příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
4. Zdravotní péče je poskytována jeden den v týdnu v rozsahu šesti hodin, a to ve středu od 7:30 do 13:30 

hodin v prostorách Nízkoprahového denního centra (provozovatel SKP - CENTRUM, o. p. s.), Jana Palacha 
čp. 324, Pardubice, lékařkou s atestací praktický lékař pro dospělé a zdravotní sestrou. 

 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 28.11.2019 a zaevidované poskytovatelem pod 
č. j. MmP 123481/2019,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové skutečné 
vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace a 
všech požadovaných příloh, 
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h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost označit 
textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele (např. 
uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné 
doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit 
jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech identifikačních 
údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či přeměnu 
(fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí 

k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci 
poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet do veškeré 
účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.01.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
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6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu 
s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 4 tohoto článku smlouvy. 

3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce 
není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

4. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se rozumí: 

 a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která je    
členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace,  

 b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, jejíž 
statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či členem statutárního 
nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené 

právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, ke kterému došlo 
po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na 
účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se 
považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
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2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního města 
Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  

 
3. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než 
odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně závažné 
povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků dotace 

nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o poskytnutí 
dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu 
či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve 
smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen 
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za 
každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně penále 
ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně 
použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v 
rozporu s touto smlouvou. 

 
 

 
 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá jako 
smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu Krajský 

úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
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poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník).  
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – Rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele:    Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Vladimír Zbytek 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 27.02.2020   

Michaela Stránská, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 
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Projekt: Zdravotní péče o osoby ohrožené 
sociálním vyloučením ROZPOČET  

 
 

   
   

Nákladová položka 
Celkové 

náklady na rok 
2020 

Požadavek finančních 
prostředků na MmP 

na rok 2020 

Poznámka  
(slovní komentář) 

1. Provozní náklady celkem 68 000 68 000   

1.1.Materiálové náklady celkem 15 010 15 010   

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. 
Kč) -  vypište slovně       

1.2 Nemateriálové náklady  52 990 52 990   

1.2.1. energie 12 800 12 800   

1.2.2. opravy a udržování       

1.2.3. cestovné       

1.2.4. ostatní služby 40 190 40 190   

  

nájemné 40 190 40 190   

právní a ekonomické služby       

pořízení DDNM[2] do 60 tis. Kč 
- vypište i slovně       

1.2.5. jiné provozní náklady                       

2. Osobní náklady celkem 132 000 132 000   

Náklady na realizaci projektu CELKEM 200 000 200 000   
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek    
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